
  

ZMLUVA   O   DIELO 

uzavretá  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

                                                                                 

  

Číslo zmluvy:   05/2017 

 
 
 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1   Objednávateľ: 

         Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

         Hlavná 17,  917 01  Trnava 
         v zastúpení riaditeľom  Ing. Martinom   T u r č a n o m 
         osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
          a) zmluvných:            Ing. Martin  Turčan 
          b) technických:          Ing. Martin  Turčan,  Ing. Miroslav  Horáček     
          bankové spojenie:   
          IBAN:  
          IČO:   00 598 135 
          DIČ:   2021190963 
          IČ pre DPH: SK2021190963 
          č. tel.: +421 33 3236 437 
          e-mail : miroslav.horacek@skasz.trnava.sk 
          www.skasz.trnava.sk 
 
 
 

1.2     Zhotoviteľ: 

           BALU TECH. s.r.o. 

           Ružindol  138,  919 61 Ružindol 
           v zastúpení konateľom   Ľubošom  B a l á ž o m 
           osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
           a) zmluvných:         Ľuboš  Baláž                
           b) technických:       Ľuboš  Baláž                                                                
           bankové spojenie:  
           IBAN:   
           IČO:   48 132 390 
           DIČ:   2120068841 
           IČ pre DPH: SK2120068841  
           mobil:  +421 903203939 
           e-mail: balu-pohony@balu-pohony.sk 
           Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 35758/T 
                        

 
 

II. 

PREDMET  ZMLUVY 
 

2.1     Predmetom zmluvy je:   „Automatická závora pre ŠA J. Slottu v Trnave“                                                                                                                                                                         
                                                                

2.2     Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  pre  objednávateľa  dielo  v  zmysle  cenovej  ponuky  zo  dňa  
          16.02.2017  a podľa  podmienok  dohodnutých  v tejto  zmluve  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     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. 
 

 
1 



III. 

CENA  DIELA 
 

3.1   Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela  za dohodnutých podmienok v zmysle záko-   
        na č. 18/1996 Z. z. o cenách  a vyhlášky č. 87/1996 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon o cenách  a 
        je stanovená  vo  výške   2 958,79 €  s  DPH,  slovom   dvetisícdeväťstopäťdesiatosem  eur  a 79  
        centov vrátane DPH v členení: 
         

                                                cena celkom bez DPH  ..............   2 465,66 € 
                                                DPH  20 %  .................................     493,13 € 
                                                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                cena diela celkom s DPH  .........  2 958,79 € 
 
 

3.2   Podrobná  špecifikácia  ceny  diela  je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy  - Rozpočet  s výkazom  
        výmer. 
 

      3.3   Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené  práce  a  dodávky 
              a  ďalšie  súvisiace práce, ktoré budú potrebné  či už pri realizácii,  alebo k prevzatiu diela  a  jeho  
              odovzdaniu do užívania.   

                      

      3.4   Zhotoviteľ si nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 
                3.4.1/  -  vlastných chýb, 
                3.4.2/  -  nepochopenie požiadaviek objednávateľa, uvedených vo výzve, 
                3.4.3/  -  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácie diela, 
                3.4.4/  -  zvýšenia cien dodávok a prác, okrem prípadov riešených v tejto zmluve, 
               

      3.5   Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť dohodnutú cenu o hodnotu nerealizovaných prác a dodá- 
              vok.  
               
 

IV. 

ČAS  PLNENIA 
 

4.1   Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  predmet  zmluvy uvedený v   čl. II.  tejto  zmluvy v dohodnutom 
        termíne najneskôr do:   31.03.2017.  
         

4.2   Zhotoviteľ je povinný bez meškania  písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek uda- 
        losti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na predĺženie termínu plne- 
        nia podľa bodu  4.1. 
          

4.3   Dodržanie termínu podľa bodu  4.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objedná-  
        vateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že došlo z viny objednávateľa k prerušeniu vykoná- 
        vania diela,  lehota  na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola  realizácia diela preru- 
        šená.  

           
 

V. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

5.1   Zhotoviteľ nepožaduje preddavok na plnenie zmluvy. 
 

5.2   Zmluvná cena bude vykonaná  na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.  Zhotoviteľovi  vzniká 
        právo vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. 
 

5.3   Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že svoje  práce vyúčtuje overiteľným spôsobom, faktúra  bude vystavená 
        prehľadne na základe súpisu vykonaných prác. 
 

5.4   Splatnosť faktúry je  14 dní  odo dňa ich doručenia objednávateľovi 
 

5.5   Faktúra musí  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. 
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VI. 

PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA 
                 

6.1   Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:     
        6.1.1/ - Objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1.1  b)  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.   
 

6.2   Povinnosti zhotoviteľa: 
        6.2.1/ - Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať pokyny dané mu  objednávateľom  počas  zhotovovania  
                    diela a týkajúce sa diela.          
        6.2.2/ - Ak zhotoviteľ zistí  skryté  prekážky  na  mieste kde má dielo zhotoviť  a ktoré  mu  bránia  
                    zhotoviť dielo riadne,  je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť  objednávateľovi  a ak sa  
                    nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.  
        6.2.3/ - Ak pri  zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu  dovtedy vykonaných činností, alebo častí diela, 
                    je povinný vyzvať  objednávateľa  na  kontrolu realizovaného diela.           
        6.2.4/ - Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť  dielo  proti  krádeži  a  poškodeniu.  Zhotoviteľ  znáša   
                    nebezpečenstvo  škody  na  zhotovovanom  diele  do  doby  písomného odovzdania diela 
                    objednávateľovi.  Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie. 
        6.2.5/ - Zhotoviteľ v plnom rozsahu  zodpovedá za bezpečnosť a ochranu  zdravia všetkých osôb  
                    v priestore  staveniska  a ochrannej  zóne staveniska.  Na verejnom priestranstve vykoná  
                    také  bezpečnostné  opatrenia,  aby nedošlo  k ohrozeniu  tretích osôb v okolí staveniska. 
                    Odborné  práce  musia byť vykonané  len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodáva- 
                    teľov,  ktorí majú príslušnú  kvalifikáciu  na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení 
                    na  špecializované  práce.        
        6.2.6/ - Zhotoviteľ  je viazaný akceptovať  záväznosť všetkých  slovenských  technických noriem, 
                    vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela.  Všetky použité materiály pri re- 
                    alizácii  prác  musia  mať  certifikát  o preukázaní zhody  platný pre  Európsku úniu, ak sa  
                    nedohodne inak.  
        6.2.7/ - Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť  stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dot-    
                    knuté vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb.  
      
 

VII. 

ODOVZDANIE  A PREVZATIE  DIELA 
 

7.1   Povinnosť  zhotoviť  dielo  riadne  a včas  splní  zhotoviteľ  odovzdaním  diela objednávateľovi na 
        základe  protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.   
 

7.2   Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi nasledovné doklady: 
         7.2.1/  - Osvedčenie o druhoch použitých materiálov  -  certifikáty,   
         7.2.2/  - Preberací protokol o odovzdaní  a  prevzatí ukončenej  verejnej  práce, 
         7.2.3/  - Revíznu správu, 

         7.2.4/  - Manuál k ovládaniu automatickej závory, 

         7.2.5/  - Diaľkový ovládač  - 10 ks, 
 

7.3   Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiá- 
        lov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Zároveň je  povinný miesto, ktoré využíval  
        ako zariadenie staveniska, uviesť do pôvodného stavu. 
 

7.4   Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše  so zhotovi- 
        teľom   zápis o zistených vadách,  spôsobe  a  termíne  ich odstránenia.  Zhotoviteľ má povinnosť 
        odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád. 

 

7.5   Dokladom o  splnení  diela  zhotoviteľom  je protokol o odovzdaní a prevzatí diela,  ktorého návrh 
        pripraví zhotoviteľ. 
 
 

VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU 

 

8.1   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že  dielo  bude zhotovené v súlade s ustanoveniami  čl. II.  a bude 
        mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
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8.2   Dielo má vady, ak: 
         8.2.1/  -  nie je dodané v požadovanej kvalite, 
          8.2.2/  -  vykazuje nedorobky,  t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
          8.2.3/  -  sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu  7.2, 
            

8.3   Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná lehota začína  
        plynúť dňom  protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a  neplynie v čase, kedy objednáva- 
        teľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 
 

8.4   Za skryté  vady, ktoré  objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela,  zhotoviteľ zod- 
        povedá  počas  dvoch  rokov od odovzdania diela objednávateľovi. 
     

8.5   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. 
     

8.6   Objednávateľ sa  zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne  po jej zistení telefonic- 
        ky, e-mailom, prípadne faxom a následne písomnou formou. 
 

8.7   Zhotoviteľ  sa  zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do  troch dní po prijatí reklamácie podľa   
        bodu 8.6 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. 
                

8.8   V prípade,  že  budú v priebehu  realizácie predmetu  zmluvy  zistené  také vady  predmetu diela, 
        ktoré  budú  mať  za  následok zvýšenie  jeho ceny,  zníženie  technických  parametrov a  kvality, 
        považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 
 
 

IX. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 

 

9.1   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  všetky  škody,  ktoré  vzniknú  objednávateľovi  alebo  tretej  osobe  v  
        dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 

9.2   V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich  z tejto zmluvy ktorejkoľvek  zmluvnej 
        strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 
 

X. 

PRECHOD  VLASTNÍCTVA  A  NEBEZPEČENSTVO  ŠKODY 

 

10.1   Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 
 

10.2   Stavebný materiál  a  zariadenia  potrebné  na zhotovenie  diela zabezpečuje zhotoviteľ.  Kúpna  
          cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podľa bodu  3.1  tejto zmluvy.  Zhotoviteľ zostáva 

                 vlastníkom  týchto  vecí  až  do  ich  pevného  zabudovania  do stavby, ktorá je predmetom tejto 
                 zmluvy.  
 

10.3   Nebezpečenstvo  škody  na diele  ako aj na veciach  a  materiáloch  potrebných  na  zhotovenie  
          diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 
 
 

XI. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

11.1   Na vzťahy medzi  zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustano- 
          venia  Obchodného zákonníka. 
 

11.2   Meniť alebo  dopĺňať  text  tejto  zmluvy  možno  len formou písomných dodatkov dohodnutých v 
          celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

            11.3   Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:  Príloha č. 1 - Rozpočet s výkazom výmer.  
 

11.4   Zmluva  je vyhotovená v  troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden rovnopis  
          obdrží zhotoviteľ. 
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11.5   Zmluvné  strany vyslovene  prehlasujú,  že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú  
          ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
  

11.6   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami a účinnosť dňom  
          nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a  športových zariadení mesta 
          Trnava  ( www.skasz.trnava.sk ). 
 
 

11.7   Zmluva bola zverejnená dňa: 27.02.2017 
 
 

    V  Trnave, dňa:  27.02.2017                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
               ...........................................                                                       ......................................... 

                       za objednávateľa                                                                                                  za zhotoviteľa 

                  Ing. Martin  Turčan                                                                                    Ľuboš  Baláž 
                  riaditeľ  SKaŠZ MT                                                                                    konateľ  BALU TECH. s.r.o. 
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ROZPOČET  S  VÝKAZOM  VÝMER    
Príloha  1 

      
 

Stavba:   Automatická  závora  do ŠA - J. Slottu,  Trnava 
    

Objekt:   ŠA - J. Slottu   / FK Lokomotíva /     

       

Objednávateľ:   SKaŠZ MT, Hlavná 17,  917 01 Trnava   Spracoval: Ľuboš  Baláž 

Zhotoviteľ:        BALU TECH. s.r.o.,  Ružindol 138,  919 61 Ružindol   Dátum: 27.02.2017 

       

P.č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

  1/ - Automatická závora  s príslušenstvom    1 846,66 

1 WIDEL Automatická závora  ( do 7m ) ks 1,00 980,86 980,86 

2 XBA15 Hliníkové rameno 6 m  ( alternatívna úprava na 5,5 m ) ks 1,00 104,16 104,16 

3 XBA13 Protinárazová guma  ks 2,00 39,20 78,40 

4 XBA9 Spojka pre rameno ks 1,00 19,73 19,73 

5 WA10 Sada reflexných nálepiek ks 1,00 17,48 17,48 

6 WA12 Mobilná opora pre rameno ks 1,00 87,73 87,73 

7 SMXI  Zástrčkový prímač 433,92 MHz ks 1,00 27,68 27,68 

8 EL24 Maják,  24Vac/Vdc ks 1,00 32,89 32,89 

9 EPM Fotobunky pár 1,00 40,58 40,58 

10 FLO2RE Rádiový vysielač  2-kanálový  ( diaľkový ovládač ) ks 10,00 17,33 173,30 

11 PPH3 Stĺpik pre fotobunku ks 1,00 23,85 23,85 

12 M Montáž a oživenie systému kpl. 1,00 260,00 260,00 

      1 846,66 

  2/ - Pridružené práce     619,00 

13 R-01 Výkopové práce pre prívod elektrickej prípojky a základu pod závoru + 
T.Ú.        ( 9*0,3*0,6 + 0,5*0,5*0,6 ) = 1,77m

3 
+ betónový základ pod 

závoru - 0,15 m
3 

kpl. 1,00 364,00 364,00 

14 R-02 Rezanie asfaltovej cesty ( drážka pre ovládacie káble fotobunky ) + 
spätná úprava cesty 

m 15,00 5,00 75,00 

15 R-03 Spotrebný materiál - kabeláž, istič, elektroištalačné práce  +  revízia kpl. 1,00 180,00 180,00 

16 R-04 Dopravné náklady   v Trnave zdarma km 0,00 0,00 0,00 

       

     Cena celkom bez DPH: 2 465,66 

     DPH 20%  493,13 

    Cena celkom s DPH: 2 958,79 

       

       

       

 


