
 

ZMLUVA O DIELO č. 9/2017  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

l.  

ZMLUVNÉ STRANY  

1. Objednávateľ:  

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,  

Hlavná 17, Trnava,  

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom,  

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  

a)zmluvných:  Ing. Martin Turčan,  

b)technických:  Ing. Martin Turčan, Ing. Katarína Kapustová  

c) kontrolovať zhotovenie diela  

v priebehu realizácie:  

d)prevziať dielo:  

bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT:  

IČO:  

DIČ:  

podľa bodu a), b)  

podľa bodu b)  
VÚB, a. s., Trnava,  

IČ pre DPH:  

č. tel.:  

SUBASKBX,  

00598 135,  

2021190963,  

SK2021190963,  

033/3236434,  
e-mail: katarina.kapushl\<I il skaSLlrnava.sk  

2. Zhotoviteľ:  

Pavel Hanzel - JUPETSTA V,  

Na hlinách 6862/57, Trnava  

v zastúpení Pavlom Hanzelom  

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  

a) zmluvných:  

b)technických:  

stavbyvedúci :  

bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

č. tel.:  

Pavel Hanzel,  

Pavel Hanzel,  

Ing. Jozef Sobota,  

SLSP, a. s ..  

GOBASKBX,  

14120127,  

1029891489,  

SKI029891489,  
0903468913,  

 e-mail:  ha 1!z:_~_LíUJ2~J~tay)Dglm1ilsom  

Zápis v Živnostenskom registri SR Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského  

registra: 207-5502.  

II.  

PREDMET ZMLUVY  

2.1 Predmetom zmluvy je oprava fasády, výmena okien a montáž oceľových mreží na objekte  

sociálno-prevádzkovej budovy nachádzajúcej sa v športovom na Rybníkovej ulici.  



2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto  

zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 15.3.2017 a riadne a včas zhotovené  

dielo odovzdať objednávateľovi.  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu  

podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.4 Dielo bude zhotovené v rozsahu oceneného rozpočtu s výkazom výmer, cena diela vzišla  

z elektronickej aukcie.  

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú  

mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými  

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  

III.  

KVALIT A PREDMETU DIELA  

3.1 Dielo musí byť zhotovené v rozsahu podľa čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky  

brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania  

diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.  

IV.  

CENA DIELA  

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v  

zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva  

zákon o cenách, vo výške 11500,99 EUR, slovom: jedenásťtisícpäťsto eur  

a deväťdesiatdeväť centov vrátane DPH, v členení:  

 
Cena celkom bez DPH  

DPH 20   

Cena diela celkom s DPH  

 

9584,16 EUR  

1 916,83 EUR  

11 500,99 EUR  

 
4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je  

uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Rozpočet s výkazom výmer.  

4.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky súvisiace  

s realizáciou diela, aj tie, ktoré nie sú v rozpočte uvedené, ale sú pre zhotovenie diela  

potrebné.  

4.4 Všetky zmeny, doplnky alebo redukcie predmetu zmluvy, ktoré sa vyskytnú v priebehu  

realizácie diela, musia byť vopred odsúhlasené a odsúhlasené objednávateľom zápisom  

v stavebnom denníku.  

V.  

ČAS PLNENIA  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy  

v dohodnutom čase najneskôr do 15.5.2017.  
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5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku  

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na  

omeškanie s plnením podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.  

5.3 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením  
objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo  

k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú  

bola realizácia diela prerušená.  

5.4 Miestom dodania je objekt sociálno-prevádzkovej budovy v Športovom areáli na  

Rybníkovej ulici v Trnave.  

VI.  

PLATOBNÉ PODMIENKY  

6.1 Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru dňom protokolárneho odovzdania diela bez  

vád a nedorobkov.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom, faktúra bude  

vystavená prehľadne na základe súpisu vykonaných prác.  

6.3 Splatnosť faktúry vystavenej podľa bodu je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

6.4 Faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude  

obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju  

zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  

lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

VII.  

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA  

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa  

7.2.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia  

prác. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku,  

ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.  

7.2.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom  

uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu  

súhlasí.  

7.2.3 Objednávateľ  je oprávnený  kontrolovať  dielo v každom  stupni  jeho  

zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo  

žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho  

zhotovoval riadne.  
7.3 Povinnosti zhotoviteľa  

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky  

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.  

7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom  

počas zhotovovania diela.  

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným  

sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo  

vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela,  

ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.  
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7.3.5 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť  

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú  

odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.  

7.3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša  

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela  

objednávateľovi.  

7.3.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb  

v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom  

priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb  

v okolí staveniska na verejnom priestranstve.  

Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre  

ochranu zdravia.  

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho  

dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne  

zaškolení na špecializované práce.  

V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť  

požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným  

ohňom.  

7.3.8 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť  

dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov,  

ktoré budú tvoriť súčasť stavby.  

7.3.9 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické  

požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce  

a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých  

slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného  

diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát  

o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.  

7.3.10 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť  

zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.  

VIII.  

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi  

na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je  

zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 3 dni vopred.  

8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:  

a) osvedčenia o akosti použitých materiálov,  

b) kópia zo stavebného denníka,  

c )preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,  

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov  

materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.  

8.4 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu  

terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.  

8.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so  

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má  

povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád.  

8.6 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého  

návrh pripraví zhotoviteľ.  
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IX.  
SANKCIE  

9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5  z dohodnutej ceny diela  

za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto  

zmluvy,  

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na poplatok  

z omeškania vo výške 0,5  z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

X.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU  

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II.  

a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  
10.2 Dielo má vady, ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,  

c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.2,  

10.3Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela,  

zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej lehoty uvedenej v bode 1 OA tohto článku.  

10A Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná  

lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v  

čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  
10.5 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby  

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu  

v čase svojej životnosti.  

10.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení  

telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.  

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď po prijatí reklamácie  

podľa bodu 10.6 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dlžku dohodnú zmluvné  

strany písomne.  

Xl.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe  

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich  z tejto zmluvy  

ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.  

XV.  

ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA  

13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa  

\\ \\ \~.ski!~.Ltrnlr~_:,.t~~_  
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13.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné  

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné  

v Slovenskej republike.  

13.3Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov  

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  

strán.  

13.4 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu zmluvné  

strany robiť zápisom v stavebnom denníku.  

13.5 Zmluva je zhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo  

zmluvných strán  

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy príloha Č. 1: Rozpočet s výkazom výmer  

13.7 Zmluva bola zverejnená dňa: 5.4.2017 ..................... .  

 

 V Trnave, dňa  ..................... .  

Ing. Martin Turčan  

riaditeľ SKaŠZMT  
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v ................. , dňa  ...............  

Pavel Hanzel  



 

Rozpočet s výkaz výmer (zadanie)  

Stav ba: Oprav a f asády  sociálno prev ádzkov ej budov y AŠK Sláv ia  

Objekt: ŠA Rybnikova, Trnava  

Príloha č, 1  

Objednáv atel': Správ a kultúrny ch a športov ých zariadení mesta Trnav a  

Zhotov itel':  

JKSO: 81121  

EČO:  

Spracov al:  

Dátum:  

P,Č,  Kód položky   Popis  MJ  

Množstv o  Cena  

Cena celkom  

celkom  jednotkov á  

1  2  3  4  5  6  7  

HS
V  

Práce a dodávky HSV  5126,16  

6

  

Úprav y  pov rchov , podlahy  osadenie  4577,48  
  ,      
1  625245202  Kontaktný zateplov ací sy stém okolo okon. špaliet  m  40,320  24,00  967,68  

2  622491301  Fasádny  náter WEBER silikátov ý A 110, dv ojnásobný  m2  348,100  7,76  2701,26  

3  622491305  Príprav a podkladu, podkladný náter, weber G 500  m2  348,100  1,94  675,31  

  Príprav a podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky       

4  622466114  v onk.stien.requlácla nasiakav osti náterom  m2  348,100  0,67  233,23  

9  Ostatné konštrukc ie a práce-búranie  548,68  

  Lešenie ľahké pracov né pomocné, s v ýškou lešeňov ej      

5  941955002  podlahy  nad 1,20 do 1,90 m  m2  125,000  3,18  397,50  

  Búranie muriv a priečok zo sklenených tv árnic, hr. do 150      

6  962081141  mm, -0,082001  (sklobetón)  m2  15,120  4,81  72,73  

7  979081111  Odv oz sutíny  a v ybúraných hmôt na skládku do 1 km  t  1,240  11,54  14,31  

  Odv oz sutiny  a v y búraných hmôt na skládku za každý ďalší      

8  979081121  1 km   t  3,720  0,41  1,53  

  Vnútrostav eniskov á doprav a sutiny  a v ybúraných hmôt do      

9  979082111  10 m   t  1,240  7,25  8,99  

  Vnútrostav eniskov á doprav a sutiny  a v ybúraných hmôt za      

10  979082121  každých ďalšieh 5 m  t  4,960  0,81  4,02  

  Poplatok za skladov anie - betón, tehly , dlaždice (17 01 ),      

11  979089012  ostatné   t  1,240  40,00  49,60  

PS
V  

Práce a dodávky PSV  4458,00  

76
9  

Plastov é v ýplne otv orov   3268,00  

12  2861001001  Dodávka - okno 180x60 cm ,O/Fix  ks  12,000  205,00  2460,00  

13  2861001002  Dodávka okno 176'60cm, Fix/Fix  ks  2,000  180,00  360,00  

14  769010501  Montáž plastov ého okna 180x60 cm  ks  14,000  32,00  448,00  

6
  

Ocel'ov é konštrukcie  1 190,00  

  Ochranná ocetové mreža s povrchovou úpravou KMAXIT,      

15  R1  rozmer 1800/600mm  ks  14,000  65,00  910,00  

16  R2  Montáž ocel'ov ej mreže  ks  14,000  20,00  280,00  

Celkom bez DPH  
 

DPH 20  

 

1916,83  

Celkom s DPH  11500,99  


