
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá v súlade s § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY: 
 

Názov: Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
 Sídlo:     Školská 16 
     053 21 Markušovce 

Korešpondenčná adresa:  Školská 16 
     053 21 Markušovce 

Zastúpená:                Ing. Iveta Dutková, riaditeľka 
 IČO:     35546018  
 DIČ:     2021668638 
 IČO pre DPH:   - 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu:   SK1302000000001635321355 
zástupca objednávateľa zodpovedný za organizáciu a manažment predmetu zmluvy zo strany objednávateľa: Ing. Iveta Dutková 
email:    skola@zsmarkusovce.sk 
 
( ďalej len Objednávateľ ) 
 
a 
 
 
Názov:   Drahoslav Korfant – klampiarske a pokrývačské práce 
Sídlo:   Teplička 30, 052 01 Spišská Nová Ves 
Zastúpená :   Drahoslav Korfant 
IČO:   40354733 
DIC:   1047993837 
IČO pre DPH:    - 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu:   SK3702000000001990815253 
zástupca zhotoviteľa zodpovedný za organizáciu a manažment predmetu zmluvy zo strany 
zhotoviteľa: Drahoslav Korfant     
email:    drahoslav.korfant@gmail.com  
    

 ( ďalej len Zhotoviteľ ) 
 
 

 
Úvodné ustanovenia   

1. Predmet tejto Zmluvy je, vzhľadom na výšku hodnoty zákazky, v zmysle ustanovenia §5 ods. 4 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) považovaný za zákazku s nízkou hodnotou.  

2. Objednávateľ uskutočnil prieskum trhu na predmet zákazky: Sanácia strechy a strešnej krytiny budovy školy. 
Výsledkom verejného obstarávania je výber úspešného uchádzača, s ktorým je, ako so zhotoviteľom diela, 
uzatvorená táto zmluva. 
 

 



Čl. I 
Predmet  zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre Objednávateľa dielo: Sanácia strechy a strešnej krytiny 

budovy školy. Predmetom zmluvy je realizácia výškových, klampiarskych, pokrývačských a tesárskych prác na 
streche hlavnej budovy školy. Predmet zmluvy zahŕňa demontážne a montážne práce, súvisiace s jednotlivými 
typmi prác.   

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými 

predpismi a STN pre realizáciu diela. 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. X tejto zmluvy. 
 
 
 

Čl. II 
Špecifikácia zhotovovaného diela 

 1. Sanácia strechy a strešnej krytiny budovy školy v Základnej škole s materskou školou Školská 16  Markušovce 
bude pozostávať z nasledujúcich prác: montáž závitovej tyče na chemickú kotvu, montáž krovu, montáž fólie a 
latovanie, montáž okapov, lemovanie, montáž žľabov a hákov, montáž zvodov (rúry, objímky a pod.), montáž 
strešnej krytiny - šridlí typu BRAMAC, rezanie a montáž nárožia (vrátane doplnkov), montáž podhľadu 
(materiál: plech – imitácia dreva), montáž výlezu na strechu ku komínu, montáž nosnej škridle a stúpačiek, 
montáž zachytávačov dažďovej vody, montáž rebríka, doplnkové práce s využitím spojovacieho materiálu 
(ukotvenie rebríka, demontáž lapačov snehu a starej strešnej krytiny, oprava fólií a i.), ďalšie súvisiace práce. 

 
 

 
Čl. III 

Východiskové údaje a podklady 
 1. Súťažné podklady dodané Objednávateľom: Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce, 

Školská 16, 053 21 Markušovce 
 
 
 

Čl. IV 
 Termín, čas a miesto plnenia 

 
1.  Sanácia strechy a strešnej krytiny budovy školy bude realizovaná v priestoroch hlavnej budovy Objednávateľa: 

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce, Školská 16, 053 21 Markušovce 
 
2. Termín plnenia predmetu zmluvy je dohodnutý na dobu určitú od 08.08.2016 do 31.12.2016. 
 

 
 

Čl. V 
Podmienky vykonania diela 

 1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhotovenie diela v plnom rozsahu podľa čl. II sám alebo prostredníctvom 
svojich zamestnancov (netýka sa subdodávok a dodávok materiálu), pričom zodpovedá za ich výber z hľadiska 
odbornej spôsobilosti. 
 

2. Zhotoviteľ zabezpečí, na svoje náklady, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt 
a výrobkov a ich presun zo skladu do priestorov, určených Objednávateľom diela. 

 



3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovenia diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 
odpady, ktorá sú výsledkom jeho činnosti.  

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr 7 dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzvať objednávateľa na prevzatie 

diela. 
 

5. Objednávateľ je oprávnený v zmysle §553 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení vykonávať 
kontroly. 

 
6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú predovšetkým zoznam prípadných 

vád a nedorobkov so stanovením opatrení a termínov ich odstránenia, zoznam dodatočne požadovaných prác, 
spôsob ich vykonania a pod. 

 
7. Preberaním zhotoveného diela je poverená, zo strany Objednávateľa, riaditeľka školy Ing. Iveta Dutková. 
 

 
 

              Čl. VI 
Záručná doba 

 
1. Záručná doba na dielo je 24 mesiacov, respektíve na jednotlivé komponenty je daná výrobcami (predajcami) 

a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
 
               Čl. VII 

Zmluvné pokuty  
1. Ak Zhotoviteľ  odovzdá dielo po termíne uvedenom v čl. IV tejto Zmluvy, môže zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 0,1% za každý deň omeškania z ceny diela.  
 

2. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne s Objednávateľom, môže zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 10 EUR za každý deň omeškania z ceny faktúry.   

3. Ak Objednávateľ uhradí faktúru po termíne, uvedenom v tejto zmluve, môže zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
0,1% za každý deň omeškania z ceny diela, ak sa so Zhotoviteľom nedohodne inak.  

 
 

              Čl. VIII 
Zodpovednosť za škody  

1. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu 
vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú zmluvné strany povinné najmä rešpektovať vzájomné 
zadania, pokyny a odporučenia, ktoré sú významné z hľadiska plnenia Zmluvy.  
 

2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej zmluvnej 
strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. 
Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla najprv v dobe, keď povinná strana bola v oneskorení s 
plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené. 

 



3. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za porušenie zmluvy, ak je nesplnenie jej povinností spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

 
4. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť pretrvávajú po dobu 45 dní, nehľadiac na predĺženie lehoty na splnenie 

Zmluvy a/alebo objednávok, ktoré možno poskytovateľovi z tohto dôvodu udeliť, ktorákoľvek zo Zmluvných 
strán je oprávnená s jednomesačnou výpovednou lehotou vypovedať túto Zmluvu. 

 
 

 
Čl. IX 

Ukončenie Zmluvy  
1. Zmluvu môže každá zo zmluvných strán ukončiť: 

a. výpoveďou, 
b. odstúpením od Zmluvy. 

 
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená aj bez udania dôvodu vypovedať túto Zmluvu v 2 mesačnej výpovednej 

lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
preukázateľne doručená druhej Zmluvnej strane. 
 

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných povinností 
a požadovať náhradu škody, ktorá jej týmto vznikla. 

 
4. Za podstatné porušenie povinností sa považujú nasledujúce situácie: 

a. ak Zhotoviteľ neplní svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne alebo včas a na neplnenie bol 
upozornený, a tieto nie sú splnené ani v dodatočne poskytnutej lehote 30 dní odo dňa zaslania písomného 
upozornenia (alebo porušenie Zmluvy nebolo odstránené v tomto termíne).  

b. ak Objednávateľ nezrealizuje príslušné platby alebo neposkytuje potrebnú súčinnosť ako je definované v 
tejto Zmluve a na neplnenie bol upozornený a tieto nie sú splnené ani v dodatočne poskytnutej lehote 30 dní odo 
dňa doručenia písomného upozornenia. 
 

5. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvných strán je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.  
 

6. Odstúpenie od Zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej Zmluvnej strane písomne doporučenou zásielkou na 
adresu jej sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom 
porušení Zmluvy dozvedela.  

 
7. Ak zistí niektorá zo zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy prekážku, ktorá znemožňuje riadne plnenie 

predmetu Zmluvy dohodnutým spôsobom, oznámi to bezodkladne druhej zmluvnej strane a začne s ňou okamžite 
rokovať v dobrej viere o odstránení takejto prekážky. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú do 30 dní odo dňa 
doručenia oznámenia, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 
 

Čl. X 
Cena za dielo a platobné podmienky 

 
1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zák. NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 

neskorších predpisov vo výške 3 637,38 € bez DPH. Zhotoviteľ diela nie je platcom DPH. 
 

2. Cenová ponuka Zhotoviteľa je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 
 

3. Pokiaľ Zhotoviteľ pri realizácii diela zistí potrebu realizácie nepredvídateľných činností, ktoré neboli známe pri 
podpisovaní tejto zmluvy, tieto oznámi Objednávateľovi a vykoná ich na základe objednávky Objednávateľa. 
Cena týchto prác nie je predmetom tejto Zmluvy. 

 



4. Fakturácia za zrealizovanie diela bude vykonávaná po zrealizovaní diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi. 
Splatnosť faktúry je 30 dní, pričom za dátum úhrady sa rozumie dátum pripísania fakturovanej sumy na účet 
Zhotoviteľa. 

 
5. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je 
oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi. Tento podľa charakteru nedostatkov faktúru buď 
opraví alebo vystaví novú. U tejto opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti.  

 
 

 Čl.XI 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejtozmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 
 

2. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela podľa potreby a požiadaviek 
Objednávateľa. 
 

3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva 
dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté neodborným vykonávaním a dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ 
diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne 
k podstatnému porušeniu zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  
 

4. Každá zo zmluvných strán je tiež oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti 
v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu alebo právnymi 
predpismi SR, vrátane zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na 
sprístupnenie druhú zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií 
druhej zmluvnej strany. Dotknutá zmluvná strana je v prípade takéhoto sprístupnenia povinná neodkladne na 
výzvu druhej zmluvnej strany označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jej obchodného tajomstva a z 
tohto dôvodu nemôžu byť sprístupnené.  
 

5. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia zmluvy stali verejne známymi, informácie 
získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktorých používanie upravujú osobitné 
predpisy, napr. informácie, ktoré je Príkazca povinný sprístupniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 
o slobode informácií) alebo iných právnych predpisov.  
 

6. Ustanovenie bodu 4 tohto článku sa nevzťahuje na splnenie povinnosti zverejňovať zmluvy podľa Uznesenia 
vlády Slovenskej republiky č. 491/2010 alebo iného v budúcnosti prijatého uznesenia vlády SR. Zhotoviteľ je 
povinný v prípade takéhoto zverejnenia bezodkladne na výzvu Objednávateľa označiť údaje a informácie, ktoré 
tvoria predmet jeho obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť zverejnené.  
 

7. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zo závažných dôvodov zmeniť termín zhotovenia diela oproti 
schválenému časovému harmonogramu. Závažnými dôvodmi sa rozumejú dôvody, ktoré nebolo možné 
objektívne predvídať a ich odstránenie by významným spôsobom ovplyvnilo včasné odovzdanie alebo kvalitu 
zhotoveného diela. 
 

 
 
 



Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017. 

 
2. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto 

zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodného zákonníka, Občianskeho 
zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení §5a zákona o prístupe k informáciám (zákona č. 

211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami §271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného 
zákonníka a s ustanoveniami §47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ diela súhlasí so zverejnením tejto 
Zmluvy bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov, a tiež disponuje písomným súhlasom inej 
dotknutej osoby (osoby konajúcej za Zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve a to zverejnenie 
Objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa §5a §5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas 
možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

 
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich 

alebo súvisiacich s touto zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od doručenia písomného upozornenia 
jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane.  

 
6. Táto Zmluva vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej spomínajú, predstavuje kompletnú dohodu medzi 

zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom Zmluvy a nahrádza a ruší všetky predchádzajúce ponuky, 
dohody, záväzky, vyhlásenia, záruky a dohody medzi zmluvnými stranami, či už písomné alebo ústne, 
v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy.  

 
7. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platného práva, bude 

toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto 
Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, zmluvné strany 
nahradia  nevynútiteľné či neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude 
najviac približovať.  

 
8. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami v tejto súvislosti sa bude adresovať príslušnej 

zmluvnej strane na nižšie uvedenú adresu a bude sa považovať za doručenú v prípade: 
a. doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že prenos údajov prebehol 

v poriadku, 
b. osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí, 
c. doručenie e-mailom po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, alebo 
d. doporučenej zásielky k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom, že 

zásielku nie je možné doručiť.  
 

9. Písomná komunikácia bude adresovaná nasledovne: 
Zásielky pre Objednávateľa: 
Do pozornosti:  Ing. Iveta Dutková 
Adresa:  Školská 16, 053 21 Markušovce  
Telefón:  +421 53 449 81 78 
E-mail:  skola@zsmarkusovce.sk 
WEB:  http://zsmarkusovce.edupage.org/ 
 
Zásielky pre Zhotoviteľa: 
Do pozornosti:  Drahoslav Korfant 
Adresa:  Teplička 30, 052 01 Spišská Nová Ves 



Telefón:  +421 905 146 760 
E-mail:  drahoslav.korfant@gmail.com 

 
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 
11. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
12. Dôležité písomnosti podľa tejto zmluvy (ako napr. oznámenia o odstúpení a iné písomné oznámenia) 
 sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky.  
 
13. Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
 obidvoch zmluvných strán. 
 
14. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.  

 
15. Zmluvné strany si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich 
 skutočnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
V Markušovciach dňa ...........                                  V Markušovciach  dňa .................. 
 
 
 
  
Za Zhotoviteľa:                                               Za Objednávateľa: 
 
 
 
 
 
...........................................................                              .............................................................. 
           Drahoslav KORFANT                                                                                           Ing. Iveta DUTKOVÁ 
             štatutárny zástupca                                 riaditeľka školy 

 
 


