
Zmluva o dielo č. 1/2020/000201 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)                                      

v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
Objednávateľ: 
Názov organizácie:    Obec Veľké Chlievany 
Sídlo:      Veľké Chlievany č.80, 956 55 Veľké Chlievany 
Štatutárny zástupca:    Bc. Zuzana Flórová 
IČO:      00311260 
Číslo účtu:     SK34 0900 0000 0000 3852 1098 
Banka:      Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu:                                             SK64 5600 0000 0007 2223 6007   
Banka:                                                            Prima banka Slovensko, a.s. 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 
Zhotoviteľ:      
Názov organizácie:    Juraj Graňačka - JUPEGRA    
Sídlo:      Pravotice 128, 956 35     
IČO:      41789491 
DIČ:                                                               1074931693 
Číslo účtu:     SK49 0900 0000 0002 7237 8322 
Banka:      Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 
Registrácia:      číslo živnostenského registra: 350-20978,  
      deň vzniku oprávnenia: 01.05.2005    
  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“): 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť zákazku: „Rekonštrukcia budovy kabín                 
č. 195 v športovom areáli” a to v rozsahu výkaz výmer ktorý bol súčasťou súťažných podkladov 
k verejnému obstarávaniu - zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác vrátane 
materiálu s dopravou (ďalej len predmet zmluvy).                           
 
2. Miestom vykonania diela je stavba so súpisným číslom 195 (ďalej ako stavba) postavená na 
zemskom povrchu v obci Veľké Chlievany evidovanej v okrese Bánovce nad Bebravou, KÚ Veľké 
Chlievany na liste vlastníctva č. 186, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 228/29 o výmere 114 m², 
evidovanom v KN register C v okrese Bánovce nad Bebravou, obec Veľké Chlievany, KÚ Veľké 
Chlievany (ďalej ako miesto vykonania diela), druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, právny 
vzťah k pozemku nie je evidovaný na liste vlastníctva.   
 
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: „dielo“) 
odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. 



(stavebného zákona) a súvisiacich STN, v rozsahu uvedenej v ods. 1 tohto článku a na základe 
právoplatných a vykonateľných rozhodnutí príslušných správnych orgánov vydaných v súvislosti 
s dielom, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.  
 
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – v zákazke s nízkou hodnotu na uskutočnenie 
stavebných prác: „Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli” Táto ponuka je  
archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto dokumenty (tzn. 
súťažné podklady a cenová ponuka sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám 
navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.      

 
Článok III. 

Vykonanie a odovzdanie diela 
1.  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich kvalifikovaných 
a odborne spôsobilých zamestnancov za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne. 
Zhotoviteľ vykoná dohodnutý predmet zmluvy samostatne a pri určení spôsobu jeho vykonania je 
viazaný rešpektovať pripomienky objednávateľa. 
 
2. Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na vykonanie diela. Kúpna cena týchto vecí je zahrnutá 
v cene za vykonanie uvedenej v cenovej ponuke. 
 
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 15.11.2020 a najneskôr v tento deň ho aj odovzdá 
objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom dielo vykonať 
a odovzdať aj pred týmto termínom.  
 
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú súčinnosť, 
najmä umožniť zhotoviteľovi potrebný prístup k stavbe, v ktorej má byť dielo vykonané. V prípade, ak 
objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne, zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením 
svojho záväzku vykonať a odovzdať dielo, a to počas celej doby, v ktorej je objednávateľ v omeškaní 
so splnením svojej povinnosti poskytnúť súčinnosť.                                                                                                       
 
5. Miestom odovzdania diela je miesto vykonania diela uvedené v článku II ods. 2  v tejto zmluve.                     
 
6. Pred odovzdaním vykonaného diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi oboznámiť sa 
s ním. Ak má vykonané dielo vady za ktoré zhotoviteľ zodpovedá je z tohto dôvodu povinný 
bezodplatne ich odstrániť. V prípade, ak má vykonané dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu 
objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo. Objednávateľ má právo kedykoľvek 
vykonávané práce kontrolovať.              
 
7. Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu s odovzdaním stavebného denníka opatrený podpisom stavebného dozoru.  
Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona  č.50/1976 
Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska 
stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie 
tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej 
dokumentácie s priebežným potvrdzovaním stavebného dozoru objednávateľa. V stavebnom denníku 
musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich 
vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, 
považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.  
 



8. Bez písomného potvrdenia objednávateľa nie je zhotoviteľ povinný dielo odovzdať. 
 
9. Po vykonaní diela zhotoviteľ odstráni vzniknutý odpad a nečistoty, v prípade ak svojou prácou dôjde 
k znehodnoteniu okolia stavby,  je zodpovedný to dať do pôvodného stavu. 

 
Článok IV. 

Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu 
1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním 
hotového diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa, ktorého vlastnícke práva          
k dielu aj počas jeho odovzdania zhotoviteľovi sú nedotknuteľné.   
 

Článok V. 
Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s predloženou  
cenovou ponukou, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako pevná zmluvná cena diela, nemenná, 
konečná a predstavuje celkovú cenu s DPH  26 779,76 € slovom 
dvadsaťšesťtisícsedemstosedemdesiatdeväť eur sedmdesiatšesť centov. Zhotoviteľ nie je platcom DPH, 
objednávateľ nie je platca DPH. 
 

Článok VI. 
     Platobné podmienky 
1. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela (t.z. až po 
ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov 
a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých vád a nedorobkov a protokolárnom prevzatí diela 
objednávateľom). Zhotoviteľ vystaví a doručí v dvoch exemplároch faktúru objednávateľovi do 15 dní 
po riadnom a úplnom dodaní celého diela.   
 
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. 
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať predpísané náležitosti,  objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
3. Predmet zmluvy bude financovaný poskytnutou dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 
Slovenskej republiky uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.                   
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“ a z rozpočtu 
objednávateľa.   
 
4. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 
Článok VII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok (ak sa 
vyžadujú k riadnemu používaniu diela v zmysle platných právnych predpisov). Vzájomne                  
a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.  



 
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia 
diela k záverečnému prevzatiu. 
 
3. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po 
dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých 
prípadných vád a nedorobkov. Až do odstránenia všetkých prípadných zistených vád a nedorobkov 
však nie je dielo považované za riadne odovzdané. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje 
najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie 
objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ 
povinný odovzdať objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané. 
 
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady potrebné 
k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN 
noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo. Kvalitu preukázať certifikátom 
preukázania podľa ustanovenia §21 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch. V prípade 
nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. Všetky tieto doklady 
a dokumenty musia byť dodané v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku 
a musí byť doložený preklad do slovenského alebo českého jazyka).  
 
 

Článok VIII. 
Záručná doba a vady diela 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a to aj vtedy, 
keď tieto vady vyjdú najavo až neskôr. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo je min. 36 
mesiacov podľa § 563 odst.2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka a začína plynúť od okamihu 
odovzdania diela. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami, ktoré objednávateľ vytkne 
zhotoviteľovi v odovzdávanom a preberacom protokole, dohodnutá záručná doba na dielo začne plynúť 
až odo dňa odstránenia týchto závad. 
 
3. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne 
upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  
 

4. Objednávateľ je povinný reklamovať zhotoviteľovi vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, bez 
zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do šiestich mesiacov od zistenia vady.  
 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky 
možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 
 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak 
nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 

 

Článok IX. 
Vyššia moc 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé 
a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny 
štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“). Za vis major  sa považujú aj 
nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých objektívne nie je možné zhotovovať dielo, 
resp. niektorú jeho časť bez toho, aby bola ohrozená kvalita diela. V prípade času trvania skutočnosti 


























