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Zmluva o dielo 
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. 

(obchodného zákonníka) 

I. Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ 
Názov: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
V zastúpení: Ing. Stanislav Lališ- riaditeľ 
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
- zmluvných: Ing. Stanislav Lališ- riaditeľ 
- technických: p. Vladimír Vážny, vedúci Správy a údržby Prievidza 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, pobočka Trenčín 
Číslo účtu: 7320239102/5600 
IČO: 379 15 568 
IČ DPH: SK2021764767 
Korešpondenčná 
a fakturačná adresa: Správa ciest TSK, Správa a údržba , Priemyselná 4, 971 01 Prievidza 
(ďalej objednávateľ) 

1.2. Zhotoviteľ 
Názov: STA VIS Prievidza spol. s r.o. 
Sídlo: Skladová 1 B, 971 01 Prievidza 
V zastúpení: Cechová A.- konateľ, Sluka M. - konateľ 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Žiar nad Hronom 
Číslo účtu: 0074338637/0900 
IČO: 31 643 817 
IČ DPH: SK 2020469286 
( ďalej zhotoviteľ) 

II. Predmet plnenia 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zabezpečiť realizáciu stavby- Oprava oporného 
múru Nitrica (ďalej aj len „stavba") ako súčasť cesty III/050057 v správe a údržbe 
objednávateľa, všetko v súlade s výzvou na zaslanie cenovej ponuky, ponukou zhotoviteľa 
a obchodnou zmluvou. 

2.2. Miesto realizácia diela: cesta III/050057, zastavaná časť obce Nitrica v správe Správe 
ciest TSK, Správe a údržbe Prievidza 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavbu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

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



III. Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy dodá v rozsahu čl. II. v termíne: 
a to do doby 2 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

3.2. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi vznik 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu prác s dôsledkom nedodržania 
doby dodania predmetu plnenia tejto zmluvy. 

IV. Cena 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z. z. O cenách, v znení neskorších 
predpisov, a je doložená cenovou ponukou zhotoviteľa- príloha č.l . 

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

Cena bez DPH: 16 617,18 eur 
DPH 20%: 3 333,50 eur 
Cena s DPH: 19 950,68 eur 

Cena za dielo slovom: deväťnásťtisíc deväťstopäťdesiat euro, šesťdesiatosem centov vrátane 
DPH. Stanovená cena je záväzná a pokrýva všetky zmluvné záväzky a náležitosti nevyhnutné 
na realizáciu stavby a jej odovzdanie, a to v súlade s výzvou na zaslanie cenovej ponuky a 
ponukou zhotoviteľa 

4.3. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých v cenovej ponuke 
zhotoviteľa- príloha č.l a pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia tejto 
zmluvy (viac práce), má zhotoviteľ nárok na primerané zvýšenie ceny až po písomnom 
odsúhlasení viac prác zo strany objednávateľa. Viac práce môžu byť vykonané výlučne na 
základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. 

V. Platobné podmienky 

5.1. Predmet plnenia bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, obstarávateľ 
neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy. 

5.2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu dokončenej stavby a daňového dokladu - faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle 
objednávateľovi . 

5.3. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. 



5.4 Dodávateľovi prislúcha úhrada len za skutočne realizované a dokončené práce bez vád. 

5.5 Fakturácia bude uskutočnená po písomnom protokolárnom prevzatí realizovaných 
prác bez vád, t.j. po až po odstránení chýb a nedorobkov. 

6.6 Jednotlivé faktúry budú obsahovať: 
-označenie objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH 
-označenie diela (názov) 
-číslo zmluvy 
-číslo faktúry 
-ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 
-dátum dodania (odovzdania a prevzatia) zmluvného diela 
-deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
-označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
-udanie ceny prác 
-pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

VI. Podmienky vykonania diela 

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

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

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

6.4 Zhotoviteľ: 
a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
b) sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy 
c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

Článok VII. 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady 

7.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo, ktorého rozsah je určený v článku II. tejto 
zmluvy . 
7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 dní vopred, kedy 
bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. 



7.3 K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať 
príslušné doklady, najmä : 
• stavebný denník 
• atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, 

v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác. 

7.4 Predmet plnenia zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez 
vád a nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, a to len vo forme 
písomného preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ 
nieje oprávnený prevziať dielo s vadami a nedorobkami. 

7.5 Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi pre 
ktoré toto dielo neprevzal zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky 
riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom. 

7.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä: 
• základné údaje o diele 
• zhodnotenie akosti zhotoveného diela 
• súpis zistených vád a nedorobkov 
• lehoty na odstránenie vád a nedorobkov 
• zoznam odovzdávaných dokladov 
• prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo 
preberá 
• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán 
• konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku 
jej trvania 
• termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko 
• prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do 

objektu až do odstránenia vád a nedorobkov 
7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že záruka a záručná doba bude trvať 60 mesiacov a začína 
plynúť dňom písomného prevzatia hotového diela objednávateľom. 
- Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomne, bez zbytočného odkladu vady predmetu 
zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela 
alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a 
požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje. 
Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na 
požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 10 dní. 
- Uznanie reklamovanej vady prác je zhotoviteľ povinný potvrdiť do 3 dní odo dňa 
doručenia reklamácie. 
-Zhotoviteľ ručí za predmet plnenia t.j. za to, že má v čase prevzatia a počas plynutia 
záručnej doby požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám 
a parametrom špecifikovaným v súťažných podkladoch tak, aby nevykazoval chyby, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na 
požadované účely. 
7.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za 
vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude 
predmetom dohody zmluvných strán. 
7.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa 
ich zabudovaním. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady 



zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo 
škody na zhotovovanej veci. Zhotoviteľ nesie riziká za poškodenie diela až do odovzdania 
diela objednávateľovi. 

VIII. Zmluvné sankcie a náhrada škody 

8.1. Ak zhotoviteľ neukončí dielo alebo jeho časť v termíne dohodnutom podľa bodu 4.1., 
môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 0,05 % 
z nedokončenej časti diela za každý deň omeškania. 

8.2. V prípade oneskorenia úhrady faktúr objednávateľom, podľa bodu 6.3 tejto zmluvy, 
môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,05% z neuhradenej čiastky za každý 
deň omeškania. 

8.3. Týmto nieje dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla 
v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj 
v prípade, ak vzniknutá škody prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

IX. Ukončenie zmluvného vzťahu 

9.1. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného 
porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné 
porušenie tejto zmluvy: 

- ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v zmluve viac ako 31 
dní. 

- ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto 
zmluvou 

- ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom 
a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy 

- ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je 
nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy 

- ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie. 

- ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych 
vzťahov zhotoviteľa. 

9.2. Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na 
písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky neodstráni, je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle 
§349 a §351 Obchodného zákonníka. 



X. Záverečné ustanovenia 

t 

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

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

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

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva rovnopisy obdrží 
objednávateľ a dva zhotoviteľ. 

V Prievidzi, dňa. 

Za zhotoviteľa: 

Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Brnianska 3 
911 05 TRENČÍN 

- 1 -

Sluka M., konateľ 
STAVIS Prievidza spol. s r.o. 


