
 

Zmluva o dielo č. 3/2017/CS-KONTAKT 
uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov na dodávku stavebných prác :„ Rekonštrukcia sociálnych zariadení “ 

1. Zhotoviteľ: Obchodné meno: CS-KONTAKT s.r.o 
   Sídlo:   SR, 98043 Číž 109 
   IČO:   48293776 
   IČ DPH:  SK2120121322 
   Zapísaný:  OR Banská Bystrica 
   oddiel:   28557/5 
   Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
   Číslo účtu:  SK8809000000005076669280 
   Telefón, fax:  +421918348096 

    Oprávnený konať v mene spoločnosti: Csernok Štefan   
                  (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

a 

2. Objednávateľ Obchodné meno:  Spojená škola internátna 
   Sídlo:    SR, 98201 Tornaľa, Mierová 49  
   IČO:    00633577 
   DIČ:   2021629874 
   Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
   Číslo účtu:   SK 9281800000007000103335 
   Telefón, fax:  0475523103 
   Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Kánová Ildikó, riaditeľka 
          (ďalej ako „objednávateľ“) 

I. 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie 
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu.  
 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie 
zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.  
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa (položkový rozpočet – ocenený 
výkaz výmer) doručená objednávateľovi na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky.  

 

II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto 
zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú 
cenu podľa článku VII tejto zmluvy.  



III. 
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa stavebné, 
vodoinštalačné a elektroinštalačné práce vrátane materiálu – rekonštrukcia sociálnych zariadení 
na I. poschodí v objekte Odborné učilište internátne, Mierová 49 v Tornali, organizačnej zložke  
Spojenej školy internátnej, Mierová 49 v Tornali. Podrobný rozsah prác je uvedený v položkovitom 
rozpočte, ktorý je súčasťou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 29.05.2017. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých 
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. 

IV. 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III 
tejto zmluvy s termínom začatia plnenia od 03. júla 2017 s termínom ukončenia plnenia do 31. júla 
2017.  

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný preberací protokol 
podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 
považuje za deň odovzdania diela.  

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 
odovzdaním predmetu diela. 

V. 
Povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť objekt v deň začatia plnenia a vyvíjať maximálnu súčinnosť 
pri plnení diela. 

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

VI. 
Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania potrebného 
montážneho materiálu . 

2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické, kvalitatívne, materiálové, časové a iné podmienky na realizáciu diela a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.  

 

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu 
a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

4. Zhotoviteľ po vykonaní prác odovzdá objednávateľovi preberací protokol a dodací list.  

5. Ak po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi budú zistené nedostatky diela, je zhotoviteľ 

povinný takéto nedostatky, ktoré mu budú zo strany objednávateľa písomne oznámené, 
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady  

 



VII. 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je určená na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej špecifikácia tvorí cenová ponuka  zo dňa 
29.05.2017. Cena za vykonané dielo je podľa ponuky a dohody 7 800 € s DPH. 

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu prác súvisiacich s vykonaním a 

odovzdaním diela vrátane vedľajších rozpočtovaných nákladov a doplnkových nákladov. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu diela.  

3. V prípade, keď objednávateľ nariadi práce na odstránenie následkov porušenia zmluvy 

zhotoviteľom, toto nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny. Takéto práce vykoná zhotoviteľ na 
vlastné náklady.  

4. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela bez zálohových platieb. Zhotoviteľ bude fakturovať 

objednávateľovi jednorazovo vykonané práce a dodávky po riadnom ukončení a odovzdaní diela 
objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý 
bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu faktúry.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej 
zhotoviteľom do 15 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to 
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

VIII. 
Záručná doba 

 
1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu 

výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

 
2.  Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a 

počas záručnej doby.  

3.  Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.  

4.  Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela 
zhotoviteľom objednávateľovi. Záručná doba na dodaných technologických zariadeniach bude 
určená podľa záručnej doby dodávateľa technických zariadení.  

5.  Pre prípad nedostatku diela počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať odstránenie 
nedostatku a zhotoviteľ má povinnosť nedostatky bezodplatne odstrániť.  

6.  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu nedostatku diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou u zhotoviteľa.  

7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných nedostatkov diela bezodkladne po 
uplatnení oprávnenej reklamácie a zistené nedostatky na vlastné náklady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možno čase podľa písomnej dohody zmluvných strán.  

 

IX. 
Sankcie 

 
1.  V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom 

čase plnenia v zmysle čl. V. tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 



výške 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy za každý začatý deň 
omeškania.  

2.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.  

 

X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy nie sú umožnené. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúcim dňom po 
zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

V Tornali, 12. júna 2017 

 

SIGNED                                           
 

Csernok Štefan 
zhotoviteľ 

SIGNED 

 
Mgr. Kánová Ildikó 

objednávateľ 

 

 

 










