
ZMLUVA O DIELO 
          /ďalej len zmluva/ 

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

predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto 

zmluvy. 

 I.  
Zmluvné strany 

Objednávateľ:     „FÉNIX",Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Komenského 29, 934 01 LEVICE 

Zastúpený: PhDr. Robertom Budinským, MBA riaditeľom 

IČO: 00596825  

DIČ: 2021224128 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000306861/8180           

IBAN:SK3781800000007000306861  

/ďalej len „objednávateľ"/ 

 

 

Zhotoviteľ:   Gabriel Trgiňa TOTAL - TG 

Zd. Nejedlého 39/49 934 01 Levice 

Zastúpený: p. Gabrielom Trgiňom 

IČO: 32572824  

DIČ: SK1020373024  

Č.účtu: 0028648060/0900  

IBAN:  

Zapísaný na obvodnom úrade v Leviciach. Odbor Živnostenského               

podnikania, pod číslom ŽO-2004/01064/2KQV 

/ďalej len „zhotoviteľ"/ 

 

 

 

 II.  

Preambula 

2.1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania na 

zákazku podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal 

zhotoviteľ. 

3.1.  Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo, 

pričom sa jedná o uskutočnenie stavebných prác , stierkovanie, maľovanie, a natieranie, bližšie 

špecifikované v prilohe č. 1. 

3.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3.3.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

3.4.  Miesto uskutočnenia prác: „FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, 



 

934 01 Levice. 

3.5.  Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce vzájomne odsúhlasené podklady: 

- cenová ponuka – výkaz - výmer /príloha č. 1/ 

3.6. Predmet plnenia podľa bodu 3.1. tejto zmluvy sa považuje za splnený po ukončení a odovzdaní 

diela. 

3.7.  Predmet plnenia sa stane majetkom objednávateľa až po uhradení ceny podľa zmluvy o dielo 

IV. 
Termín uskutočnenia prác 

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje  začať s plnením predmetu zmluvy dňa  12.12.2017 a ukončiť plnenie 

zmluvy do  27.12.2017 

 

V. 
Cena diela 

5.1.  Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z 

.z. o cenách v celkovej výške 19.992,39 s DPH. 

5.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela v zmysle predmetu zmluvy je pevnou zmluvnou 

cenou platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za zhotovené dielo. Cena za dielo 

obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela. 

 

VI. 

Platobné podmienky 

6.1.  Predmet zmluvy sa bude financovať z bežného rozpočtu objednávateľa, formou bezhotovostného 

platobného styku. Objednávateľ neposkytne preddavky ani zálohy. Platba bude vykonaná na 

základe súpisu skutočne vykonaných prác, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva. 

6.2.  Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii po odovzdaní diela na základe zmluvy. 

6.3.  Prílohu faktúry tvorí súpis vykonaných prác, preberací protokol podpísaným oboma zmluvnými 

stranami. Faktúru doručí zhotoviteľ objednávateľovi po ukončení prác na predmete plnenia. 

6.4.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky daňové a účtovné náležitosti, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju k oprave resp. doplneniu zhotoviteľovi na doplnenie s novým začiatkom 

doby splatnosti. 

6.5.  Splatnosť ceny diela je 30 dní od doručenia faktúry. 

VII. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

7.1.  Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od ktorej závisí včasné 

splnenie záväzku zhotoviteľa. 

7.2.  Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi: 

-  umožniť prístup do areálu za účelom obhliadky skutkového stavu 

-  podať informácie o skutkovom stave 

VIII. 
Zmluvné sankcie 

8.1.  Za omeškané plnenie predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ úrok z omeškania 0,02% z 



výšky zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

8.2.  V prípade oneskorenej úhrady faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania 

vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

IX. 
Záruka za vady 

9.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto 

zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisoch a že počas plynutia záručnej doby bude 

mať také vlastnosti, aby bolo vhodné na používanie na dohodnutý účel. 

9.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania. Za vady, ktoré sa prejavili po 

odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

9.3.  Záručná doba na predmet tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho 

odovzdania diela objednávateľovi 

 
X. 

Odstúpenie od zmluvy 

10.1.  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, najmä ak: 

a/ zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý 

neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,  

b/ zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmy-

selne, 

c/ zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia zmluvy viac ako 14 dní odo dňa, ktorý bol 

určený ako deň začatia prác. 

10.2.  Odstúpenie je účinné dňom doručenia o odstúpení. 

 

XI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

11.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy 

uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

11.2.  Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, od-

súhlasených a riadne podpísaných oboma stranami. 

11.3.  Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ dve a 

zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

11.4.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve. 

11.5.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledovným po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

11.6.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

- Príloha č. 1 - Ocenený súpis prác – výkaz - výmer 

11.7.  Zhotoviteľ zodpovedá a zároveň sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie 

zodpovednosti za škody spôsobené účastníkmi stavebného procesu. 

11.8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy 

sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 



 

V Leviciach, dňa   11.12.2017                                    

    PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ                      Gabriel Trgiňa TOTAL - TG 

    „Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice 

 

 

 

 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  

vykonal/a/: 

finančná operácia, alebo jej časť:. uzavretie zmluvy :Zmluva o dielo s Gabrielom Trgiňom TOTAL – 

TG na stavebné a maliarske práce do celkovej hodnoty 19.992,39 s DPH 

1. 

a).......... v súlade s rozpočtom 

b) ...........v súlade s osobitnými predpismi 

c)............v súlade s vnútornými predpismi 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej 

 

Alžbeta Melichová, ekonómka     Podpis: ...........................        dátum ZFK: 8.12.2017 

2. 

a) .............v súlade s osobitnými predpismi, ako aj so zákonom  č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní 

b) ............v súlade s vnútornými predpismi 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej 

 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA ved. prevádzky      Podpis: .................    dátum ZFK: 8.12.2017 

 

3. 

a) .......... v súlade s rozpočtom 

b) ...........v súlade s osobitnými predpismi 

c) ...........v súlade s vnútornými predpismi 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej 

 

PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ    Podpis: ...........................  dátum ZFK: 8.12.2017 

 


