
 

Zmluva o dielo  

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Obec Hladovka 
   So sídlom Hladovka 45, 027 13 Hladovka 
   IČO: 00 314 480 
   DIČ: 2020571641 
   Zastúpený: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 
   Bankové spojenie:  
   IBAN: SK13 0200 0000 0037 9064 8357 
   Tel. kontakt: + 421 43 5397 702, 0905 472 430 

Mail: ocuhladovka@orava.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

Zhotoviteľ:  ZNAČKY, s.r.o. 
   So sídlom J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín, 026 01 

IČO: 43931 111 
IČ DPH: SK 2022525219 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vložka 
č. 20046/L 
Zastúpený Mgr. Martin Pukáč, konateľ 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
IBAN: SK08 7500 0000 0040 0593 5778 
Tel. kontakt: 0907 148 438 
Mail: martin.pukac@znacky.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o dielo s nasledovným obsahom. 

 
Čl. II 

Všeobecné ustanovenia 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe objednávateľom vykonaného 

prieskumu trhu na stavebné práce pre zákazku „Dovybavenie stavby: Historicko – 
kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier, Hladovka č. 2, SO 01 Dopravné značenie“. 



 

2. Na základe vykonaného prieskumu trhu sa objednávateľ rozhodol uzatvoriť so 
zhotoviteľom  túto zmluvu o dielo vzhľadom na ponuku zhotoviteľa. 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, 

na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa 
zrealizuje v dohodnutej dobe dielo – uskutočnenie stavebných prác pre projekt: 
Dovybavenie stavby: Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier, 
Hladovka č. 2, SO 01 Dopravné značenie“ (ďalej len „dielo“) a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané dielo cenu podľa podmienok uvedených 
v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce na diele v rozsahu 
dodanie a montáž dopravného značenia v rozsahu bližšie špecifikovanom v cenovej  
ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.   

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo na základe projektovej 
dokumentácie vypracovanej Ing. Jozefom Chrenščom, zodpovedným projektantom a 
podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a 
informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia  diela.  

 
Čl. IV 

Cena za dielo, platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zhotoviteľom zaplatiť 
zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto 
zmluvy. Hodnota prác a dodaného materiálu zostáva až do úplného zaplatenia ceny diela 
majetkom zhotoviteľa. 

2. Celková cena za dielo bez DPH: 6 918,23 EUR  
DPH 20 %:    1 383,65 EUR 
Celkom s DPH:   8 301,87 EUR. 

3. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba stavebných činností alebo dodávok, ktoré 
zhotoviteľ nemohol predpokladať v čase uzavretia zmluvy, musí zhotoviteľ svoje 
požiadavky okamžite nahlásiť objednávateľovi, ktoré budú predmetom vzájomného 
odsúhlasenia a následne postupu obstarania, a to len v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohovú platbu za 
dielo a cena za dielo bude uhradená jednorázovo po odovzdaní a prevzatí diela 
zhotoviteľom. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo v lehote do 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry zhotoviteľom na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra 
bude doručená až po prevzatí predmetu diela formou preberacieho protokolu. 
Faktúra musí obsahovať názov, číslo a úlohu projektu (Na bicykli za kultúrnym 
a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16, Úloha 2 
– Vybavenie cyklotrasy Trstená – Suchá Hora doplnkovou infraštruktúrou). 



 

6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo bezhotovostným prevodom na účet 
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

7. Cena za dielo za považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je pevná a konečná a zahŕňa všetky náklady 

súvisiace s predmetom zmluvy.  
 

Čl. V 
Termín zhotovenia diela 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na predpokladanom termíne začatia zhotovovania diela 

v auguste 2017, v závislosti od termínu schválenia verejného obstarávanie riadiacim 
orgánom. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na predpokladanom termíne ukončenia zhotovovania diela 
v septembri 2017, v závislosti od termínu schválenia verejného obstarávanie riadiacim 
orgánom. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi dátum začatia 
zhotovovania diela, najmenej 5 pracovných dní vopred. 

4. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o predpokladanom termíne 
ukončenia diela a o termíne odovzdania diela najmenej 5 pracovných dní vopred. 
V prípade, ak sa objednávateľ nemôže zúčastniť prevzatia diela, oznámi to zhotoviteľovi 
bezodkladne, najneskôr v lehote do 48 hodín od doručenia písomného oznámenia 
o termíne odovzdania diela zhotoviteľom. Následne sa zmluvné strany dohodnú na 
novom termíne odovzdania diela.  

5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom predĺženia času  
plnenia. 

6. Dodržanie termínu plnenia je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 
objednávateľa. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota 
na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho 
vykonávania. 

 
Čl. VI 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce 
realizované, zbavené práv tretích osôb.  

2. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá projektovú dokumentáciu 
v jednom vyhotovení. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí diela spíšu preberací protokol 
s uvedením zmluvných strán, predmetu diela, rozsahu vykonaných prác a vád, v prípade, 
ak budú objednávateľom zistené počas odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany 
odovzdanie a prevzatie diela potvrdia podpisom preberacieho protokolu. 

4. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a odovzdať tieto doklady: 



 

1. 1 x v písomnej forme 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, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení.  

2. Stavebný denník. 
3. Podrobnú fotodokumentáciu z realizácie prác na CD nosiči. 

5. V prípade zistenia vád na diele počas odovzdania a prevzatia diela sa zhotoviteľ zaväzuje 
ich odstrániť v lehote do 10 dní odo dňa ich zistenia. Následne zhotoviteľ písomne vyzve 
objednávateľa na prevzatie diela v dohodnutom termíne. 

 
Čl. VII 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za vykonané dielo v trvaní 60 mesiacov. 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli porušením jeho povinností.  

2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľom a teda 
dňom podpísania preberacieho protokolu. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia vád diela písomne oznámiť bez zbytočného 
odkladu zhotoviteľovi, že uplatňuje zodpovednosť za vady, pričom je povinný písomne 
uviesť: popis vád diela, rozsah vád diela, čas zistenia vád diela. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak zodpovedá za objednávateľom uplatnené vady, 
odstrániť ich v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia zodpovednosti 
za vady. Po odstránené vád spíšu zmluvné strany protokol o odstránení vád.  

5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ 
oprávnený  nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať 
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 
kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto  náklady vyúčtované. 

6.    
 

Čl. VIII 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

 
1. Škody spôsobené na majetku objednávateľa zhotoviteľom počas doby výstavby odstráni 

zhotoviteľ na vlastné náklady. 
2. Objednávateľ  znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a je jeho vlastníkom 

v zmysle ust. § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  
 

Čl. IX 
Práva a povinností zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto 
zmluvy, všeobecne záväzným právnym predpisom a v súlade s prílohami tejto zmluvy 
a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v dobe 
zabudovania známe, že je škodlivý. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas.  



 

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a upozorňovať zhotoviteľa na 
vady vzniknuté chybným vykonávaním diela.  

5. Objednávateľ je povinný zaistiť miesto zhotovovania diela, prístupy a príjazdy k nemu tak, 
aby bolo možné uskutočniť vykonanie diela. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si pri plnení záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy vzájomne 
poskytnú nevyhnutnú súčinnosť. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za individuálnu bezpečnosť svojich pracovníkov a ich vybavenie 
ochrannými pomôckami podľa predpisov BOZP. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o všetkých 
skutočnostiach potrebných pre činnosť zhotoviteľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a 
dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa zmluvy. 

 
Čl. X 

Zmluvné pokuty 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň 
omeškania. 

3. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne 
oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno uplatňovať samostatne. 

4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Čl. XI 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť: 
a. Vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán 
b. Odstúpením od zmluvy zhotoviteľom alebo objednávateľom v prípade podstatného 

porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy 
 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 
2. Dielo je realizované v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom 

pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK0020/16, v rámci Úlohy č. 2 Vybavenie cyklotrasy 
Trstená – Suchá Hora doplnkovou infraštruktúrou. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom , 



 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek  počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä: 

a. poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a ním poverené osoby, 
d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch (2) 

rovnopisoch. 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť  nasledujúci deň 

po dni zverejnenia v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bez výhrad s ňou súhlasia, na 
znak čoho pripájajú štatutárny zástupcovia zmluvných strán vlastnoručné podpisy. Ďalej 
prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť alebo 
neúčinnosť tejto zmluvy voči tretím osobám a zmariť tak účel tejto zmluvy. 

7. Zmluvné vzťahy medzi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
V Hladovke dňa 17.07.2017 
 
 
 
Objednávateľ:                                                                  Zhotoviteľ: 

        
 
 
 
.....................................                           ................................. 
PhDr. Marián Brnušák                                                   Mgr. Martin Pukáč 
starosta obce  konateľ 
 
Prílohy: č. 1 Cenová ponuka 


