
Zmluva o dielo

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. ustanovení
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v     znení neskorších

zmien a doplnení 

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obecný úrad Bijacovce
                        Bijacovce 7
                        053 06 Bijacovce
                        Slovenská Republika

Zhotoviteľ: BAUMANN Slovakia, s. r. o. 
Sveržov 76, PSČ: 086 02
zast.: Milan Foľta - konateľ  
IČO: 44 059 566, DIČ: 2022573300, IČ DPH: SK2022573300
zapísaná v na Obch. registri Okresného súdu Prešov, odd: Sro,

vl.č.: 19891/P
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: 
mobil: +421 907 555 489
mail: baumannslovakia@gmail.com

  

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa, za podmienok dohodnutých
v tejto  zmluve  stavebno-montážne  práce  na  stavbe:   -  Hasičskej  trate  –
v rozsahu  priloženého  rozpočtu  stavebno-montážnych  prác,   ktorý  je
neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“)

2. Objednávateľ  sa  zaväzuje  že  dokončené  dielo  prevezme,  zaplatí  za  jeho
zhotovenie  dohodnutú  cenu  a  poskytne  zhotoviteľovi  dohodnuté
spolupôsobenie. 

3. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonať  dielo  vo  vlastnom  mene  a  na  vlastnú
zodpovednosť, pri dodržaní  kvalitatívnych a technických podmienok určených
realizačným projektom stavby a touto zmluvou.

4. Zhotoviteľ  znáša  nebezpečenstvo  škody  na  zhotovovanej  veci  až  do  dňa
riadneho odovzdania diela, zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

III. Termín plnenia
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1. Začatie stavebných prác: dňom odovzdania staveniska,  najneskôr však  do
21.05.2018

2. Ukončenie stavebných prác: 30.06.2018
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pre

dodržanie dohodnutých termínov.
4. V prípade,  že  objednávateľ  je  v omeškaní  s plnením  si  svojich  finančných

zmluvných  záväzkov  vyplývajúcich  z   tejto  zmluvy  o  dielo  a  omeškanie
objednávateľa  je  viac  ako  14  dní,  resp.  dôjde  k zrušeniu  právoplatnosti
stavebného  povolenia  počas  výstavby  resp.  pozastavenie  výstavby  orgánmi
štátnej správy resp. súdom Slovenskej republiky, má zhotoviteľ právo dočasne
prerušiť  vykonávanie prác na zhotovení  diela,  a  to do doby kým neodpadne
dôvod  prerušenia.  Počas  doby  prerušenia  prác  nedostáva  sa  zhotoviteľ  do
omeškania  s plnením  predmetu  diela  podľa  tejto  zmluvy.  Konečný  termín
ukončenia stavby ako i termíny podľa harmonogramu výstavby sa posúvajú o
rovnaký počet  dní  počas,  ktorých bola  stavba pozastavená ako i o počet  dní
potrebných  na  obnovenie  stavebných  prác.  Náklady  spojené  s takýmto
prerušením  je  objednávateľ  povinný  zaplatiť  zhotoviteľovi,  a to  na  základe
vyúčtovania  zhotoviteľa.  V prípade  meškania  objednávateľa  so  stavebnou
pripravenosťou  (doba  meškania  bude  zaznamenaná  v stavebnom  denníku
zhotoviteľa) posúva sa aj doba ukončenia a odovzdania dokončeného diela, a to
o dobu meškania stavebnej pripravenosti objednávateľa. 

5. V prípade ak bude zhotovovanie diela zhotoviteľom prerušené, v súlade s týmto
bodom zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje, že nebude pokračovať v zhotovovaní
diela s iným zhotoviteľom ako BAUMANN Slovakia s.r.o. a objednávateľ nijakým
spôsobom  nebude  zamedzovať  zhotoviteľovi  vo  vstupe  na  stavenisko  a do
zhotovovaného   objektu,  a teda  zhotoviteľ  má  neobmedzený  prístup  na
stavenisko  a do  zhotovovaného  objektu  až  do  úplného  ukončenia  diela
a zaplatenia všetkých finančných záväzkov objednávateľa podľa tejto zmluvy.

IV. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán ako maximálna a zodpovedá
ponukovej  cene zhotoviteľa podľa rozpočtu,  ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy a predstavuje čiastku:      

7156,60- € bez DPH
slovom: Sedemtisícstopätdesiatšesť EUR, 60 cent

2. Cena  diela  bude  zodpovedať  skutočne  vykonaným  prácam  ohodnotených
jednotkovými cenami z rozpočtu. K cene bude pripočítaná DPH .

3. Na zmene ceny sa zmluvné strany písomne dohodnú v týchto prípadoch:
a) ak  objednávateľ  predloží  zhotoviteľovi  požiadavky  na  vyšší  štandard

zabudovaných  materiálov  a  komponentov,  ako  je  uvedené  v schválenej
projektovej dokumentácii,

b) v prípade  objednávateľom  požadovaných  prác  naviac  resp.  nad  rámec
platnej  projektovej  dokumentácie  alebo  v prípade  objednávateľom
požadovaných  prác  v menšom  rozsahu,  resp.  pod  rámec  platnej  projektovej
dokumentácie.

c) v prípade zmeny všeobecne záväzných predpisov regulovaných cien, dovozných
ciel, DPH, ak tieto zmeny majú vplyv na cenu diela
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d) v prípade  neskoršieho  začatia  stavby  ako  bolo  predpokladané,  alebo
v prípade predĺženia doby realizácie nezavinenom zhotoviteľom, ak tým budú
zvýšené náklady zhotoviteľa

4. Zhotoviteľ  bude  fakturovať  ucelené,  riadne  zhotovené  a  objednávateľom
prevzaté  časti  diela,  alebo  dodaný  stav.  materiál  podľa  jednotkových  cien
rozpočtu. Faktúra zhotoviteľa bude vystavená ako daňový doklad.

5. Splatnosť daňového dokladu - faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi.
6. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis - rekapitulácia stavebno-montážnych

prác podpísaný povereným pracovníkom objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že:

- sumu 4000,- € z dohodnutej ceny diela bude uhradená pri podpise tejto zmluvy
-  ďalšie  sumy  z  dohodnutej  ceny  diela  budú  uhrádzané  podľa  predložených

čiastkových faktúr
-  konečná suma z dohodnutej  ceny diela bude uhradená do 14 dní  odo dňa
prevzatia diela a to na základe konečného finančného vysporiadania

8. Čiastkovými mesačnými faktúrami sa uhrádzajú:
- dielčie etapy za uskutočnené vecné plnenie diela
-  plnenie  zmien  rozsahu  alebo  naviac  prác  požadovaných  dodatočne

objednávateľom ak boli dohodnuté podľa iných ustanovení tejto zmluvy
-  cenové  vplyvy  ak  nastanú  počas  realizácie  (  preukázané  a  dohodnuté

zmluvným dodatkom).
9. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom.
10. Faktúrou konečného finančného vysporiadania sa vyúčtuje cena diela podľa

čl.  IV   tejto  zmluvy,  po  zohľadnení  všetkých  čiastkových  faktúr  a  platieb
objednávateľa  v priebehu  výstavby.  Právo  vystaviť  túto  faktúru  vzniká
zhotoviteľovi diela dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí  diela.

V. Sankcie a zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ  je  počas  záručnej  doby  povinný  po  písomnom  oznámení
objednávateľa reagovať na prípadne reklamované vady, a to do 48 hodín od ich
obdržania.  Nástup  na  odstránenia  reklamovanej  vady  diela  sa  uskutoční
predovšetkým podľa  vzájomnej  dohody  avšak  najneskôr  do  30  dní  odo  dňa
písomného uznania reklamácie. 

2. Podstatné porušenie zmluvných podmienok má za následok, že objednávateľ i
zhotoviteľ  môže  využiť  právo  odstúpenia  od  zmluvy  podľa  § 345  a  nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení.

Za podstatné porušenie sa pokladá:
 meškanie s ukončením a odovzdaním predmetu zmluvy o viac ako 4 týždne,
 porušenie kvality dodávky predmetu zmluvy.
 porušenie platobných podmienok v zmysle tejto zmluvy
3. V prípade meškania s plnením predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť

zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania
s tým, že zmluvná pokuta bude započítateľnou položkou z čiastky vyplývajúcej
k úhrade z konečnej faktúry zhotoviteľa na základe objednávateľom vystavenej
sankčnej faktúry.

4. Ak  je  objednávateľ  v omeškaní  s úhradou  faktúry,  zaplatí  zhotoviteľovi  úrok
z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania.

5. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac než 7dní, je
zhotoviteľ  oprávnený  prerušiť  plnenie  predmetu  zmluvy  do  doby  uhradenia
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faktúry  (  záväzku objednávateľa  ).  O tento čas sa  posúva termín  ukončenia
stavebných prác.

VI. Zodpovednosť za vady a záruky

1. Záručná  doba  na  vykonané  práce  je  36  mesiacov  odo  dňa  odovzdania  a
prevzatia diela.

2. Oznámenie  vád  (  reklamácia  )  musí  byť  vykonané  písomne,  alebo  mailom
s dodatočným  písomným  potvrdením  objednávateľa,  inak  je  neplatné.
Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a
popis ako sa vada prejavuje

3. Zjavné  vady  a  nedorobky  musia  byť  reklamované  najneskôr  v preberacej
zápisnici.

4. Zjavné  vady:  vady,  ktoré  objednávateľ  zistil,  resp.  mohol  zistiť  odbornou
prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním
v zápise  o  odovzdaní  a  prevzatí  diela  s uvedením  dohodnutých  termínov  ich
odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká

5. Skryté  vady:  vady,  ktoré  objednávateľ  nemohol  zistiť  pri  prevzatí  diela  a
vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u
zhotoviteľa písomnou formou. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do
7  pracovných  dní   po  jej  obdržaní  a  dohodnúť  s objednávateľom  a  podľa
okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

6. Havarijné  stavy  t.j.  následky  vád,  ktorých odstránenie  neznesie  odklad,  a za
ktoré zodpovedá zhotoviteľ sa  zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezodkladne po ich
nahlásení a sprístupnení objektu.

          Objednávateľ je povinný bezodkladne uskutočniť všetky opatrenia  potrebné
na zabránenie alebo zníženie rozsahu škôd vzniknutých v dôsledku vád diela.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú
vadu,  ktorú  uzná,  odstráni  spôsobom  a  v termíne  dohodnutom
s objednávateľom

8. Objednávateľ  je  povinný  umožniť  zhotoviteľovi  prístup  do  priestorov  alebo
miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia chýb diela.
V prípade, že to neumožní, znáša náklady, ktoré zhotoviteľovi v súvislosti s tým,
že nemohol vadu odstrániť vznikli.

9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím dodávok dodaných alebo
určených objednávateľom, u ktorých nemohol overiť ich nevhodnosť, prípadne
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

10. Zmluvné strany sa dohodli,  že zhotoviteľ  si  bude zabezpečovať stavebné
materiály betón, oceľ a drevo sám. 

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v dôsledku neodbornej
starostlivosti o odovzdané a prevzaté dielo, alebo sú dôsledkom užívania diela
v rozpore s účelom, na ktorý bolo určené.

VII. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi vstup na pozemok.
2. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi platné stavebné povolenie.
3. Objednávateľ predloží 2 x platnú projektovú dokumentáciu.
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4. Objednávateľ  zriadi  zariadenie  staveniska,  (  WC,  oplotenie  stavby,  bunku)  v
prípade nezriadenia ZS. Učíní tak zhotoviteľ na náklady objednávateľa.

VIII. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ  je  povinný  realizovať  predmet  diela  v súlade  s projektovou
dokumentáciou  odsúhlasenou  objednávateľom,  v súlade  s podmienkami
právoplatného  stavebného  povolenia  a  v súlade  s príslušnými  technickými
normami.

2. Zhotoviteľ  je  povinný  dielo  riadne  dokončené  podľa  zmluvy  odovzdať
v dohodnutom termíne objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ  určí  zodpovedného  a kompetentného  zástupcu,  ktorý  bude  riadiť
práce na  stavenisku.

 
4. Zhotoviteľ  od  začiatku  svojich  výkonov  až  po  ich  prevzatie  objednávateľom,

nesie plnú zodpovednosť za BOZP a PO u svojich zamestnancov.

5. Zhotoviteľ  môže  na  stavbe  použiť  len  personál,  ktorý  má  požadovanú
kvalifikáciu,  ktorý  vykonáva  potrebné  práce  podľa  zmluvne  dohodnutých
podmienok a v primeranom čase.

6. Nesúlady, viacznačnosti a prípadné námietky zhotoviteľa objasní objednávateľ.
Rozhodnutia  objednávateľa  sú  pre  zhotoviteľa  záväzné.  Ak  zhotoviteľ
s rozhodnutiami  objednávateľa  nebude  súhlasiť,  je  povinný  to  bezodkladne
písomne oznámiť objednávateľovi.

7. Výzvy  zhotoviteľa  na  spolupôsobenie  objednávateľa  pri  realizácii  diela  bude
zhotoviteľ uplatňovať písomne a vopred, v predstihu najmenej 2 pracovných dní.

8. Zhotoviteľ  bude  pri  realizovaní  diela  dodržiavať  záväzné  technické  normy  a
ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov,
platné v Slovenskej republike.  Zhotoviteľ  použije pre dielo len výrobky,  ktoré
majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej
údržbe  zaručená  požadovaná  mechanická  pevnosť  a  stabilita,  požiarna
bezpečnosť,  hygienické  požiadavky,  ochrana  zdravia  a  životného  prostredia,
bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá
zhotoviteľ. 

9. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru      …............,  dozorom
v plnom  rozsahu  práv  a  povinností  počas  celej  doby  výstavby.  Zhotoviteľ
poveruje pre styk so stavebným dozorom objednávateľa svojich pracovníkov p.
Foľta Milan 

10. Za okolnosti  vylučujúce  zodpovednosť  zhotoviteľa  za meškanie  s plnením
predmetu tejto zmluvy sa považujú nasledovné prípady:
 Meškanie  objednávateľa  s plnením si  svojich  zmluvných povinností  podľa

tejto zmluvy o dielo.
 Zastavenie prác  z titulu  vyššej  moci,   na ktorom nenesie  zodpovednosť

zhotoviteľ  (archeologický  nález,  zemetrasenie,  vojna,  záplavy,  štrajk
zamestnancov  štátnej správy).

 Kvantitatívne  či  kvalitatívne  zmeny  diela  požadované  objednávateľom
v rozsahu väčšom ako 5% z celkovej ceny za dielo podľa článku IV.  tejto
zmluvy o dielo.

 Meškanie so zhotovovaním časti objektu, ktorý realizuje objednávateľ majúci
vplyv na postup výstavby častí objektu, ktoré realizuje zhotoviteľ.
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 Zrušenie právoplatnosti stavebných povolení pred začatím výstavby, resp.
v priebehu výstavby, prerušenie výstavby orgánmi stavebnej správy resp.
súdom Slovenskej republiky. 

 
IX. Všeobecné dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska
a) zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi celé stavenisko naraz,
b) objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ

mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
c) objednávateľ zabezpečí staveništný el. prúd a prívod studenej vody. Náklady na

uvedené energie znáša objednávateľ
d) V prípade,  že  sa  v priestore  staveniska  vyskytnú  prekážky,  ktorá  vznikla

nezávisle  na  vôli  alebo  konaní  zmluvných  strán  a  bráni  postupu  prác
(  archeologický nález,  extrémne poveternostné podmienky,  ...  )  zhotoviteľ  je
povinný  ihneď  túto  skutočnosť  oznámiť  objednávateľovi.  Po  dobu  trvania
prekážky  je  zhotoviteľ  povinný  prerušiť  výkon  stavebných  prác  na
zhotovovanom diele.  Po  túto  dobu  sa  nedostáva  do  omeškania  so  splnením
záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky, objednávateľ a zhotoviteľ na
návrh  zhotoviteľa  dodatkom  upravia  prerušením  prác  dotknuté  ustanovenia
zmluvy o dielo. Za extrémne klimatické podmienky sa považuje teplota pod –7
0C, v trvaní dlhšom ako 1 kalendárny deň, alebo prívalové dažde v trvaní dlhšom
ako 1 hodinu a vietor o rýchlosti nad 40 km/hod. v trvaní dlhšie ako1 deň.

2. Poriadok a čistota na stavenisku
a) zhotoviteľ  je  povinný  na  prevzatom  stavenisku,  v jeho  okolí  a  na

prenechaných inžinierskych sieťach dodržiavať  poriadok a  čistotu,  je  povinný
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.

3. Zakrývanie prác
a) zhotoviteľ  je  oprávnený  vyzvať  objednávateľa  na  preverenie  prác,  ktoré

v ďalšom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 
b) ak  sa  objednávateľ  na  preverenie  prác  nedostaví  v určenej  lehote,  je

povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ odkrytie požaduje.
4. Stavebný denník
a) zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník,
b) práce  naviac  a  nepredvídané  práce  musia  byť  zapísané  v stavebnom

denníku a podpísané zmluvnými stranami.
5. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela
a) zhotoviteľ  je  povinný  písomne  oznámiť  objednávateľovi  najneskôr  3  dni

vopred, kedy bude dodávky odovzdaná.
b) zhotoviteľ je povinný pripraviť pred začatím preberacieho konania potrené

doklady, najmä:
 projektovú  dokumentáciu  so  zakreslením  zmien  podľa  skutočného  stavu

vykonaných prác,
 zápisnice a osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov - atesty a

certifikáty
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X. Rôzne a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú povinné pri svojej činnosti dodržiavať zásady bezpečnosti a
ochrany  zdravia  pri  práci  a  protipožiarnej  ochrany  podľa  platných právnych
predpisov.

2. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu
zmluvných  prác,  na  ktorý  je  možné  sa  odvolať  v ďalšom  konaní.  Stavebný
denník vedie zhotoviteľ. 

3. V prípade,  že v priebehu výstavby objednávateľ  dá pokyn k prerušeniu  prác
resp.  predĺženiu  doby  výstavby,  prerušuje  sa  resp.  predlžuje  sa  aj plynutie
zmluvných  lehôt  o rovnaký  časový  úsek.  Objednávateľ  súčasne  nahradí
zhotoviteľovi náklady z tohto titulu vzniknuté.

4. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných
strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5. Zmenu  alebo  doplnenie  môžu  zmluvné  strany  vykonať  formou  písomného
dodatku  k tejto  zmluve  odsúhlaseného  a  podpísaného  obidvomi  zmluvnými
stranami.

6. K návrhom  dodatkov  k tejto  zmluve  sa  zmluvné  strany  zaväzujú  vyjadriť
písomne v lehote 7 dní od odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je
týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po
jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť  a na

znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bijacovciach dňa:  21.05.2018                    V Bijacovciach dňa: 21.05.2018

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
 

Obecný úrad Bijacovce       za BAUMANN Slovakia, s. r. o.
Milan Foľta
konateľ

- 7 -


	1. Zmluvné strany
	II. Predmet zmluvy
	III. Termín plnenia
	IV. Cena diela a platobné podmienky
	V. Sankcie a zmluvné pokuty
	VI. Zodpovednosť za vady a záruky
	VII. Povinnosti objednávateľa
	VIII. Povinnosti zhotoviteľa
	IX. Všeobecné dodacie podmienky
	X. Rôzne a záverečné ustanovenia

