
Zmluva o dielo č. 2/2017/D 

 

Článok I  

 Zmluvné strany 

 

1. Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK s.r.o. 
   IČO: 50 538 705  

                                    IČ DPH : SK2120368569 

   so sídlom Bošany ul. SNP č. 113/1  

                          oprávnený konať v mene spoločnosti: JUDr. Ján Miškeje– konateľ 

    (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

a 

2.       Objednávateľ : Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,  

                            Matice slovenskej 16, Prievidza 
Sídlo: Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Eleonora Porubcová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05   

Bratislava 15 

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0050 5414 

IČO: 00160750 

                                      DIČ: 2021351860 

 (ďalej len "objednávateľ") 

 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov elektronického 

zadávania jednoduchých zákaziek konaného 6.10.2017 podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo ( ďalej 

len  „Zmluva“ ) za nasledovných podmienok.  

 

Článok II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III 

tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa článku VII. tejto zmluvy. 

 

Článok III. 
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo  

 „ Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza“ 

v rozsahu zverejnenom v súťažných podmienkach k elektronickému zadávaniu jednoduchých 



zákaziek. Ide o rozšírenie hlavného vstupu o chodník z bočnej strany na Gymnáziu V.B. 

Nedožerského  v  Prievidzi, ul. Matice Slovenskej č. 16. 

 

2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky 

spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle 

čl. II tejto zmluvy s termínom ukončenia plnenia do 10. novembra 2017.  

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť.  

Článok V. 
Povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu. 

 

Článok VI. 
Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy, vrátane dodania potrebného 

montážneho materiálu.  

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému 

dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

 

Článok VII. 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom bola dohodnutá na sumu 6.750.- EUR (slovom 

šesťtisíc sedemsto päťdesiat  euro) v maximálnej výške a  to vrátane DPH. Táto cena je 

určená na základe vysúťažených podmienok z verejného obstarávania a  zahŕňa všetky 

náklady Zhotoviteľa súvisiace s uskutočnením diela. 

2. Zhotoviteľ  nie je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu ani o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši 

náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom, ktorej prílohou bude obojstranne podpísaný „Preberací protokol“ 

v termíne do 30 dní po odovzdaní diela bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. 

 

Článok VIII. 
Záručná doba 

1. Záručná doba na vykonané opravy diela podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť 

dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.  



2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy 

alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.  

3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní 

od ich písomného oznámenia objednávateľom. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za škodu,  požiarne predpisy a predpisy BOZP 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na 

majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác 

alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na 

vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho 

protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na 

predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas 

ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád 

a opravách počas záručnej lehoty.  

9.2 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných 

pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas 

celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany 

zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 

všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, 

že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť 

a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 

oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia 

preventívnych opatrení. 

9.4 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí 

zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje 

náklady. 

9.6 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 

zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.  

9.7 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, 

ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie 

je zhotoviteľ v omeškaní. 

9.8 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie 

diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

9.9 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho 

riadnym dokončením.  

 



Článok X. 

Sankcie 

1. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 

objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

 zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

 a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda  platnosť  dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.  

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

 slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

Súčasťou tejto Zmluvy je 

- príloha č.1  Položkovitý  rozpočet – ocenený výkaz výmer 

 

     V  Prievidzi dňa  10.10.2017 

 

 

 

 

 

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

REKONDÍCIA SK s.r.o.                                       Gymnázium V.B.Nedožerského  Prievidza                

 JUDr. Ján Miškeje                                                              PaedDr. Eleonóra Porubcová  

           Zhotoviteľ                                                                             Objednávateľ  

 

 

 

 


