
Zmluva o dielo 

 podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 
 
 

č. zhotoviteľa: 11/2017 
 

„ Oprava miestnych komunikácií pneumotryskovou  

metódou - Príbelce “ 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 
Názov:                                  Obec Príbelce 
Sídlo:                                    Obecný úrad Príbelce, Príbelce 234, 991 25 Čebovce  
v zastúpení:                          Ing. Tibor Čierny (starosta obce) 
IČO:                                      00 319 520 
DIČ: 2021243224 
Bankové spojenie: SK12 5600 0000 0014 0754 0003 
Telefón: 0918 767 225 
e-mail: tibor.cierny@pribelce.sk    
 
(ďalej len objednávateľ) 
 
 

2. Zhotoviteľ: 
Názov:                                  BITUNOVA spol. s r.o. 
Sídlo:                                    Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 
Právna forma:                       spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná  
                                              v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
                                              Oddiel: Sro, Vložka číslo: 574/S 
Štatutárny orgán:                  Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti 
                                              Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti 
Prokurista: Ing. Štefan Truban  
IČO:                                       30 228 247 
DIČ:                                       2020 475 193 
IČ DPH:                                 SK2020 475 193 
Bankové spojenie:                 Tatra banka a.s. Bratislava 
Č. účtu:                                  2620040491/1100 
IBAN: SK 08 1100 0000 0026 2004 0491 
SWIFT:                                 TATRSKBX 
Telefón: 045/524 33 00 
e-mail:                                   zvolen@bitunova.eu   
 
Osoby oprávnené rokovať 
-vo veciach zmluvných:        Ing. Miroslav Šufiarsky, konateľ spoločnosti 
 Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti 
 Ing. Štefan Truban, prokurista 
-vo veciach technických 
 a realizačných: Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti 
 Ing. Štefan Truban, hlavný stavbyvedúci 
  Ing. Peter Rišian, stavbyvedúci 
 
(ďalej len zhotoviteľ) 
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Článok II. 
Predmet plnenia 

 
1. Predmetom zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je zhotovenie stavby:   

 
„ Oprava miestnych komunikácií pneumotryskovou metódou – Príbelce “ 

 
2. Miesto plnenie:  ulica Janka Kráľa, ulica pri obecnom úrade v obci Príbelce 

 
3. Oprava miestnych komunikácií pozostáva z nasledovných stavebných prác: 

- pneumotrysk              27 t 
 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie 
odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené 
podzhotoviteľmi. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a v termíne podľa tejto zmluvy.  
 

6. Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok podľa tejto zmluvy 
zhotoviteľom dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 

 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu zmluvy o dielo v závislosti na finančných 
prostriedkoch. Predávajúci sa toto právo zaväzuje rešpektovať. 

 

 
Článok III. 

Termín plnenia zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:     do 13.04.2017 
 
2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v termíne podľa článku VII bodu 2 

písm. a) tejto zmluvy, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku počas omeškania 
objednávateľa s plnením si tejto zmluvnej povinnosti. 

 

3. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedením v článku III. , bode 1. zmluvy, objednávateľ sa 
zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne. 

 

 
Článok IV. 

Cena 
 

1. Celková cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

Druh stavebných prác MJ 
Množstvo

(t) 

Jednot. cena 
bez DPH                   

(€/t) 

Celková                   
cena                          

bez DPH                   
(€) 

DPH                   
20%                   
(€) 

Celková 
cena                          

s DPH                        
(€) 

Oprava miestnych komunikácií 
pneumotryskovou metódou                      
- Príbelce 

t 27 185,00 4 995,00 999,00 5 994,00 

 
2. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutou jednotkovou cenou 

v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.  
 

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela. 
 

4. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na vykonanie diela. 
 
 
 
 
 

 



Článok V. 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ  uhradí zmluvnú cenu za vykonané dielo zhotoviteľovi na základe faktúry. Fakturácia 

bude vykonaná až po písomnom prevzatí prác po ukončení diela. Prílohou faktúry bude súpis 
vykonaných prác, protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ faktúru (s rozpisom ceny za dielo 
podľa článku IV. zmluvy) vystaví a odošle alebo osobne doručí do podateľne objednávateľa. 

 
2. Doba splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. 
 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis 
vykonaných prác. 

 

4. V prípade ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 
objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote jej splatnosti s uvedením 
chýbajúcich alebo nesprávnych údajov. V takomto prípade doba splatnosti faktúry neplynie. 

 

 
Článok VI. 

Zmluvné pokuty 
 

1. Pre zmluvné pokuty platia ustanovenia zmluvy o dielo a ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
2. Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže uplatniť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela. 
 

3. Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúr uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%z 
fakturovanej čiastky. 

 

4. Dohodnuté pokuty spôsobené nedodržaním podmienok zmluvy zo strany zhotoviteľa môže 
objednávateľ uplatniť formou odpočtu z konečnej faktúry.  

 

 
Článok VII. 

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa 
 
1. Zhotoviteľ: 
 
a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
b) sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy, 
c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 
d)  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby 

realizácie diela vrátane odstraňovanie prípadných vád na ňom, zaväzuje sa dodržiavať zákon 
č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení neskorších predpisov, 
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, chrániť životné prostredie na stavenisku aj v jeho okolí, dodržiavať predpisy orgánov ochrany 
pred požiarmi.  

e) Zodpovedá sa za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať na vlastné 
náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, 

f) Na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávanie diela prenosným dopravným značením, 
zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady. 

g) Pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa 
h) Ohlási začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa 
i) Vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej STN a spolusúvisiacich 

predpisov a noriem. 
j) Bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude 

zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonanie diela. Denník bude predkladať 
k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu 
vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu. 
Za zhotoviteľa sú oprávnení do denníka zapisovať a nahliadať: 
Ing. Štefan Truban, hlavný stavbyvedúci, tel. č. 0911 230 018 
Ing. Peter Rišian, stavbyvedúci, tel. č. 0911 247 134 
V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie 
stavebného denníka končí po splnení diela. 



k) sa zaväzuje vyzvať objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni po ukončení diela k prevzatiu prác, a to 
zápisom v stavebnom denníku, resp. faxom. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo aj vadami a 
nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Objednávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa 
odovzdávania diela, na ktoré bol zhotoviteľom pozvaný v lehote podľa tohto ustanovenia zmluvy. 
V prípade, ak sa objednávateľ na odovzdávaní diela nezúčastní, alebo v prípade, ak objednávateľ 
odmietne prevziať dielo v zmysle tejto zmluvy, považuje sa dielo uplynutím lehoty 3 kalendárnych dní 
za riadne odovzdané zhotoviteľom. 

l) Poskytuje na dielo záruku: 24 mesiacov 
Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, 
ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. Odovzdané dielo musí byť vykonané riadne, 
bez vád a nedorobkov, brániacich riadnemu užívaniu diela. 

m) Počas realizácie prác je zhotoviteľ povinný predkladať 1x výrobno–kontrolné skúšky objednávateľovi,  
n) Za prítomnosti poverenej osoby objednávateľa vykonáva odber vzoriek pre výrobno–kontrolné skúšky, 
o) K preberaciemu konaniu predloží zhotoviteľ objednávateľovi stavebný denník a dokumentáciu o kvalite 

hotového diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov 
meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení). 

 
2. Objednávateľ: 
 
a) ihneď  po podpise zmluvy o dielo odovzdá stavenisko zhotoviteľovi 
b) prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva 

a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku, 
c) v spolupráci zo zhotoviteľom vykonáva odber vzoriek pre výrobno–kontrolné skúšky, 
d) zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonávaných prác sa bude uskutočňovať 

za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí že 
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa 
toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym 
spôsobom.  

e) poskytuje zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne zhotovenie diela zhotoviteľom. V prípade, 
ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť, nie je zhotoviteľ v omeškaní 
s plnením si svojich zmluvných povinností. 

 
 

Článok VIII. 
Záručná doba, zodpovednosť za vady diela 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a násled. obchodného zákonníka. 
 
2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563, ods.2., resp. § 429 - § 431 Obchodného 

zákonníka. Dielo bude počas záručnej doby 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela na základe 
protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto doby 
vlastnosti zodpovedajúce príslušným predpisom a normám. 

 

3. Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatní u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomnou 
formou s uvedením vady. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady v čo najskoršej technicky možnej 
dobe po písomnom oznámení objednávateľa. 

 

 
Článok IX. 

Riešenie sporov 
 

Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčimi konaniami. V prípade 
neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh na riešenie sporu na príslušný súd. 

 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve 

vyhotovenia 



 

3. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom 
rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 

4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia obchodného zákonníka 
a ostatných všeobecne záväzných predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

 
 
 

V Príbelciach, dňa: 28.03.2017                                                  Vo Zvolene, dňa: 27.03.2017 
  
 
 

Za objednávateľa:                                                                 Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 ...............................................                ............................................ 
 Ing. Tibor Čierny          Ing. Miroslav Šufliarsky 
 starosta obce          konateľ spoločnosti 
         
 

 
 
 
           .......................................... 
           Ing. Mária Melichová 
           konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 


