
 
 

 

Zmluva o dielo č. 4/2019/D  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ 
 
Obchodné meno:           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") 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:          URBANIX s.r.o. 
Sídlo:                               038 02  Dražkovce 350  
Štatutárny zástupca:     Ing. Michal Urban,konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie           Tatra banka, a.s., 
IBAN: SK53 1100 0000 0029 4606 8224 
IČO :         46 413 421                        
IČ DPH:                          SK2023 368 985   
e-mail: boris.urban@urbanix.eu 
(ďalej len "zhotoviteľ") 

uzatvárajú podľa § 536 a  nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov túto Zmluvu o dielo (ďalej len  „Zmluva“ ) za nasledovných 
podmienok.  

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1.   Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe výberu v elektronickej aukcii zo dňa 
12.8.2019.                                   

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Výmena 
svietidiel v telocvični“ (ďalej len „dielo“) v budove Gymnázia Vavrinca Benedikta 
Nedožerského v Prievidzi.  

2.3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu zverejnenom v súťažných podmienkach 
k elektronickému zadávaniu jednoduchých zákaziek. Ide o:  
  
Odstránenie starých 500 Watových lámp vrátane ich krytov, nainštalovanie 24 kusov nových 
úsporných „LED“ svietidiel v telocvični. Výmena náplne rozvádzača. Likvidácia odpadu 
a upratanie. Položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer   je prílohou k tejto zmluve. 
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2.4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

Článok III. 

Miesto plnenia 

3.1   Miestom plnenia je budova Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 
16, 971 01 Prievidza. 

 

Článok IV. 

Cena diela 

4.1 Cena diela  v  celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená v súlade 
s predloženou  ponukou v elektronickej aukcii dňa 12.8.2019  vo  výške 7 000,- € s DPH 
(slovom: sedemtisíc EUR).  Dohodnutá cena diela je konečná. 

 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti 
s vykonaním diela.   

 

Článok V. 

Čas plnenia  

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a  odovzdať 
objednávateľovi v termíne do 18.9.2019.  

 

Článok VI. 

Spôsob prevzatia 

6.1    Predmetom prevzatia môže byť len ucelené a dokončené dielo. 

 Dodávateľ je povinný nahlásiť ukončenie prác dva dni vopred a dohodnúť termín odovzdania  
vopred. Objednávateľ je povinný dostaviť sa k  prevzatiu diela a jeho prevzatie, alebo 
odmietnutie prevzatia s primeraným odôvodnením potvrdiť podpisom do protokolu o odovzdaní 
diela. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 

 Dodávateľ poveruje odovzdávaním prác  pána  Ing. Jaroslava Svobodu 

 Objednávateľ poveruje preberaním prác pani Ing. Soňu Tršovú PhD. 

  

 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za škodu,  požiarne predpisy a predpisy BOZP 

 

7.1 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.  
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7.2 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. 

7.3 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. 

7.4 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje 
náklady. 

7.6 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 
zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.  

7.7 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. 

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

7.9 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho 
riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odstránenie všetkých 
prípadných vád a nedostatkov.  

 

Článok VIII 

Platobné podmienky 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie diela nebudú zhotoviteľovi poskytované žiadne 
preddavky. 

 
8.2. Faktúra bude vystavená zhotoviteľom  najneskôr do 15 dní od prevzatia prác. Súčasťou faktúry 

bude súpis prác s podpisom poverenej osoby – preberajúceho a obojstranne podpísaný 
protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

  Splatnosť vystavenej faktúry  je  30 kalendárnych  dní odo dňa jej  doručenia objednávateľovi. 

8.3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade 
s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto 
náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade 
sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením 
správneho daňového dokladu.  

 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
zodpovedá technickým normám a predpisom SR. 
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9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

 
9.3 Zhotoviteľ poskytuje na práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy záruku 36 mesiacov a  na 

materiály záruku danú výrobcom, najmenej však 36 mesiacov od dňa odovzdania diela 
objednávateľovi. 

9.4 Počas doby uvedenej v bode 9.3. tohto článku je každá záručná oprava, resp. výmena 
komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie resp. znefunkčnenie diela, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. neodborným užívaním 
diela alebo poškodením treťou osobou. 

 

Článok X. 

Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy 

10.1. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nevykonáva dielo, alebo ho vykonáva v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným vykonaním a dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak tak  zhotoviteľ neurobí 
ani v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto 
prípade je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa na základe vystavenej faktúry požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela. 

 
10.2. V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy, ak túto skutočnosť nezavinila iná 

strana resp. nepriaznivé klimatické podmienky, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo 
výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania. 

10.2   V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky 
z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka. 

 

Článok XI. 

Odstúpenie od zmluvy 

11.1. Pokiaľ by sa jedna zo strán rozhodla odstúpiť od zmluvy, je povinná druhej strane uhradiť 
škodu vzniknutú v dôsledku ukončenia tohto zmluvného vzťahu pokiaľ sa obe strany 
nedohodnú inak. 

11.2 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 

 

Článok XII. 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

12.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných 
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti 
zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. 

 

12.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním.  V prípade, ak k  dohode nedôjde, bude spor predložený 
k rozhodnutiu  slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho 
poriadku.  
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12.3 Táto zmluva sa vyhotovuje vo  dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jedno 
vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 

12.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

 

12.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.  

 

12.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného dodatku 
podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto 
zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito      
a zrozumiteľne.  

 

Súčasťou tejto zmluvy je: 

-príloha č. 1 - Položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer 

 

 

 

V Prievidzi, dňa 19.8.2019 V Prievidzi, dňa 19.8.2019 

 

 

 

 

.............................................   ........................................... 
Za objednávateľa  Za zhotoviteľa 

PaedDr. Eleonóra Porubcová               Ing. Michal Urban  
          riaditeľka školy                                     konateľ spoločnosti 


