
Zmluva o dielo
č. 01/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
( Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ 
Sídlo

Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie 

IBAN 

IČO 

DIČ 

Kontakt 

E-mail

Stredná odborná škola agrotechnická
Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

Ing. Róbert Čaniga, PhD, riaditeľ školy

Štátna pokladnica

37860623

038/53 22 560 

sekretariat@so sagro. sk

1.2 Zhotoviteľ 

Sídlo

Zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie 

IBAN:

E-mail

Mobil

LACIKA-MONT, s.r.o.

Stummerova 1453/107, 955 01 Topoľčany 

Anton Lacika -  konateľ firmy

50735641

lacika-mont@centrum. sk 

0905 400 397

II. Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy sú stavebno-montážne práce a dodávky na stavbe
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2.2 „Odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia v krídle budovy A4. ” 
SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany.

2.3 Stavebné dielo a jeho popis:

2.4 „Odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia v krídle budovy A4.

2.5 Miesto realizácie diela : Stredná odborná škola agrotechnická
Tovarnícka 1632 
955 01 Topoľčany

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť.

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach 
a v zmysle platných STN.

v
III. Cas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy dodá v rozsahu čl. II. v termíne:

začatie prác : dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a nasledujúcim 
dňom zverejnenia na web stránke objednávateľa, 
dokončenie prác : 31. 07. 2019

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
a vykonávacích vyhlášok ako pevná cena, a je doložená položkovitým 
rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.l k tejto zmluve.

4.2 Cena diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Základ pre DPH 20 % : 4 831,50,- Eur
DPH 20 % : Nie som platca DPH!

Cena celkom vrátane DPH : 4 831,50,- Eur

4.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vypracovanie revízií 
vyhradených technických zariadení na vybudovanie, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotoviteľa, odvoz a uskladnenie sute.



4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba za vykonané 
naviac práce, ktorých potreba vznikne počas realizácie diela. Zmena ceny sa 
považuje za prácu naviac, ktorej realizácii na základe písomnej požiadavky, 
resp. vyžiadania objednávateľa budú riešené dodatkom k tejto zmluve. Naviac 
práce budú vyšpecifikované v dodatku k tejto zmluve a budú doložené 
položkovitým rozpočtom zhotoviteľa. Požiadavka objednávateľa na naviac 
práce bude zapísaná do stavebného denníka a odsúhlasená stavebným 
dozorom. V prípade, že zhotoviteľ vykoná naviacpráce bez odsúhlasenia 
objednávateľa, objednávateľ ich nebude akceptovať.
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V. Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov - 
faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi raz mesačne na 
základe zisťovacích protokolov o skutočne realizovaných prácach a dodávkach 
potvrdených stavebným dozorom.

5.2 Zhotoviteľ má právo fakturovať cenu diela po odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy a bude mu uhradená po úspešnom odovzdaní z preberacieho konania.

5.3 Prípadné naviac práce budú osobitne faktúrované a príslušná faktúra bude 
označená odpovedajúcim číslom dodatku k tejto zmluve o dielo.

5.4 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi.

5.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok 
v súvislosti s reguláciou štátneho rozpočtu. Zhotoviteľ sa toto právo zaväzuje 
plne rešpektovať.

VI. Záručná doba -  zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa 
podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve.

6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení maximálnej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil 
objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.3 Záručná doba na prevedené stavebno-montážne práce je 36. mesiacov a začína 
plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela..

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady 
diela.
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6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu 
po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa do 7 dní od doručenia.

VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi do 3 dní po podpísaní ZoD 
projekt rekonštrukcie v troch vyhotoveniach, kópiu stavebného povolenia a 
stanoviská ďalších dotknutých orgánov a organizácií.

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi protokolárne stavenisko pre 
vykonávanie stavebných prác do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

7.4 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber 
elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na zhotoviteľom odobraté 
energie hradí zhotoviteľ. Spôsob úhrady bude zmluvnými stranami dojednaný 
pri odovzdaní staveniska.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska do 
termínu dokončenia diela.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 dní pred odovzdaním diela písomne 
vyzvať objednávateľa na prevzatie ukončeného diela.

7.7 O odovzdaní diela sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí.

7.8 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokladov o úspešnom 
vykonaní všetkých záväzných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a 
záväznými normami. Odovzdanie platných atestov použitých a zabudovaných 

materiálov, certifikátov od výrobkov a záručné listy použitých výrobkov. 
Ďalej kópia stavebného denníka a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie 
so zakreslením všetkých zmien a odchýliek od odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia diela).

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, 
opatrenia protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť 
na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku 
objednávateľa počas realizácie diela.

7.11 Zhotoviteľ počas vykonávania diela nesmie svojou činnosťou obmedziť 
bezdôvodne plynulosť prevádzky. Pri vykonávaní stavebných prác sa bude 
usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.

7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni 
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.



VIII. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 v termíne podľa 
bodu 3.1. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania 
odovzdania diela po zmluvnom termíne.

8.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade omeškania so 
zaplatením faktúry v zmysle § 502 Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania.

IX. Záverečné ustanovenia

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

9.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami 
obchodného zákonníka a s ním súvisiacich právnych predpisov.

9.3 Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán.

9.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží 
objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

1.7'..J.Ó.N..2.019... V Topoľčanoch, dňa:V Topoľčanoch, dňa : .......................  V Topoľčanoch, dňa:

Objednávateľ:
Ing. Róbert Čaniga, PhD 

riaditeľ školy

Zhotoviteľ 
Anton Lacika


