
ZMLUVA O DIELO č. 01/2015 

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

v znení neskorších predpisov 
 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ: 
 

Názov: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo: 038 52 Sučany, Hradiská 20 

IČO: 17335612 

DIČ: 2020598888 

IČ DPH: SK 2020598888 

Zastúpený: MUDr. Ľubomír Strelka – riaditeľ PLS 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu   :  

Telefón: +421 43 4293202-5 

FAX: +421 43 4293389 

E-mail: plsucany@gaya.sk 
 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov: Štefan ROŠTEK 

Sídlo: 038 54 Krpeľany, Štúrova 277/8 

IČO: 10963260 

DIČ:  1021814607 

IČ DPH: 

Zapísaný:  OÚ Martin,ŽO č.j.:Žo1366/1992 

Zastúpený:  Štefan Roštek 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:  

Telefón: 0905 833 687 

FAX: 

E-mail: strostek@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



uzatvárajú túto zmluvu 

 

ako výsledok zadávania zákazky s názvom predmetu „Stavebné práce - Maľovanie 

priestorov v PL Sučany“ na základe výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1.Predmetom zmluvy je dodávka a realizácia maliarskych prác a oprava 

vápenocementových omietok na odd.A3, ktoré budú realizované v priestoroch PL Sučany , 

a to v rozsahu (ďalej len „dielo“): 

- oddelenie rehabilitácie a resocializácie (ďalej len „ORR“), 

- oddelenie A3, 

- kuchyňa. 

2. Zhotoviteľ sa v zmysle podmienok tejto zmluvy zaväzuje zrealizovať dielo v zmysle 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje za zhotovené dielo 

zaplatiť cenu v zmysle článku IV. tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Doba plnenia a miesto plnenia 

 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky stavebné práce spojené s predmetom zákazky, 

ktorú sú predmetom zmluvy do 1 mesiaca odo dňa odovzdania a prevzatia priestorov. 

2. Miesto plnenia je Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany. 

3. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ do 

doby odovzdania a prevzatia zhotoveného diela objednávateľom. 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1.Cena za vykonané práce, ktoré sú predmetom zmluvy v rozsahu uvedenom v Čl.III. tejto 

zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle z.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov: 

Cena v € bez DPH 7 613,00 € (slovom: sedemtisícšesťstotrinásť €). Zhotoviteľ nie je platcom 

DPH. 

2.Zmluvné strany sa dohodli, že táto cena je cenou maximálnou. Zhotoviteľ poskytuje 

záručnú dobu na vykonané dielo v rozsahu 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo 

dňa odovzdania celého diela bez vád objednávateľovi. 

 

 



3.Úhrada ceny za dielo sa uskutoční na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá je 

splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude 

obsahovať rozpis prác podľa jednotlivých priestorov uvedených v Čl.II. 

4.Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie v prípade, že 

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s ustanovením § 74 

ods. 1 z.č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi jednotlivé priestory v deň, ktorý si vopred dohodnú 

a vyhradí mu priestor pre umiestnenie materiálu a pracovných pomôcok zhotoviteľa, priestor 

pre sklad náradia a pod. 

2.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo vadami, je oprávnený 

zhotoviteľa alebo osoby konajúce v jeho mene na tieto skutočnosti upozorniť a dožadovať sa 

ich odstránenia v priebehu výkonu práce alebo po ich ukončení. Zhotoviteľ je povinný zistené 

vady diela alebo iné nedorobky bez meškania odstrániť. 

3.Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a)vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním v dohodnutom termíne, na svoje 

náklady a svoju zodpovednosť bez ohľadu na to, či dielo vykonáva sám alebo 

prostredníctvom tretích osôb, ktoré konajú v jeho mene a na jeho nebezpečenstvo, 

b)pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, t.j. dodržiavať 

všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky dohodnuté v tejto 

zmluve, 

c)bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, 

alebo sťažuje vykonanie prác, ktoré sú predmetom zmluvy, 

4.Zhotoviteľ má právo na predĺženie doby potrebnej na vykonanie diela bez uplatnenia 

sankcií zo strany objednávateľa voči nemu, ak dôjde k jej nedodržiavaniu z dôvodu 

oneskoreného odovzdania priestorov objednávateľom. 

5.Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP vlastných zamestnancov, prípadne osôb, ktoré budú v jeho 

mene a na jeho zodpovednosť vykonávať dielo. 

6.Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámi s predpismi BOZP a PO platnými na pracoviskách 

objednávateľa. Zároveň sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečovať dozor nad 

dodržiavaním bezpečnostných predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok VI. 

Splnenie predmetu zmluvy 

 

1.Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení, t.j. ukončením 

maliarskych práce, po odstránení všetkých závad, jeho odovzdaním a prevzatím , čo obe 

strany písomne potvrdia na preberacom protokole o prevzatí a odovzdaní diela. 

 

Článok VII. 

Dôsledky omeškania 

 

1.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať 

od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

2.V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa sankciu za omeškanie – zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý 

aj začatý deň omeškania. 

3.V prípade porušenia protipožiarnych predpisov alebo predpisov BOZP zo strany 

zhotoviteľa (fyzických osôb konajúcich v jeho mene), zodpovedá zhotoviteľ za všetky škody 

vzniknuté z dôvodu takéhoto porušenia. 

 

Článok VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1.Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo podľa čl.II. bod 1. tejto zmluvy. 

2.Záručná doba vykonaného diela je 24 mesiacov a začína plynúť odovzdaním diela v súlade 

s bodom 1. tohto článku. 

3.Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má zhotovené dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, 

z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia vrátane prípadných vád 

a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu diela a s uvedením termínu ich odstránenia. 

4.Zhotoviteľ je povinný všetky vady a nedorobky zapísaní v preberacom protokole na vlastné 

náklady v dohodnutom termíne odstrániť. 

 

Článok IX. 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1.Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah je možné pred uplynutím dohodnutej 

doby ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od 

zmluvy. 

2.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zo strany zhotoviteľa 

dôjde k podstatnému porušeniu jeho zmluvných povinností, za porušenie ktorých sa 

považuje: 



a)ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu neodstráni bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však v lehote jedného týždňa, zistené nedostatky vykonávaného diela, ktoré sa 

vyskytnú počas jeho zhotovenia a budú písomne zaznamenané, 

b)omeškanie pri vykonávaní častí diela v rozpore s termínmi dohodnutými v tejto zmluve bez 

zavinenia objednávateľa, ak omeškanie bude dlhšie ako jeden týždeň od dohodnutého 

termínu a objednávateľ nemôže mať záujem na predlžovaní zmluvy. Pokiaľ dôjde 

k odstúpeniu od zmluvy objednávateľom bez riadneho ukončenia diela z dôvodu okolností na 

strane zhotoviteľ, objednávateľovi vzniká právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne 

v príčinnej súvislosti s vadným plnením alebo porušením povinností, ku ktorým sa zhotoviteľ 

podľa tejto zmluvy zaviazal. 

3.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nedodrží podmienky 

dohodnuté v zmluve, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní 

riadny výkon dohodnutých prác. V takomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť 

zhotoviteľovi všetky preukázateľné vynaložené náklady, ktoré mu opodstatnene vznikli do 

dňa odstúpenia o zmluvy. 

4.Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

tejto zmluvy druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, ktorými sú účastníci tejto zmluvy viazaní. 

2.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

3.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4.Osoby konajúce v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnené k tomuto právnemu 

úkonu a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom 

zmluvy oboznámili, jej podmienkam porozumeli. K uzatvoreniu zmluvy pristupujú na základe 

slobodnej vôle prejavenej zrozumiteľne, určite a vážne, bez pocitu tiesne, alebo inak 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Sučanoch dňa ..................                                           V Krpeľanoch dňa ........................ 

 

 

..............................................                                          ........................................................ 

       za objednávateľa                                                                      za zhotoviteľa 

 

 

Príloha: rozsah prác a cena diela 


