
ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená v zmysle dielu IX § 536 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších 

zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

 

„ I/61 V. Biel – Ivánka – oprava cesty “ 

 

 

č. objednávateľa: .................................                                       č. zhotoviteľa: .......................................... 

 

Objednávateľ:    SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

Sídlo:     Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava 

Sídlo:     Miletičova 19, 820 05 Bratislava 

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny nástupca 

MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 

7.12.1995 v úplnom znení vydanom pod č. 316/M-2005 zo dňa 

14.2.2005 v znení neskorších predpisov. 

Osoby oprávnené rokovať: 

- Vo veciach technických: Ing. František Takáč, Ing. Katarína Germanová 

- Vo veciach zmluvných:  Mgr. Eva Lesňáková 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000135433/8180 

IČO:     00 33 28 

Telefónne spojenie:   02/50 255 111 

     (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

Právna forma: 

Zápis v obchodnom registri: 

Štatutárny orgán: 

V zastúpení: 

Osoby oprávnené rokovať: 

- Vo veciach zmluvných 

- Vo veciach technických 

- Vo veciach cenových 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefónne spojenie: 

     (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 



Článok 1 Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 117 zákona      č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení a výzvy na 

predloženie ponuky túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – oprava cesty : „ I/61 

V. Biel – Ivánka – oprava cesty “ (ďalej len „predmet zmluvy“). 

Predmetom zákazky je obnovenie prevádzkovej spôsobilosti na predmetnom úseku cesty I. 

triedy, ktorá je vzhľadom na rozsah porúch na hranici svojej životnosti.  Na vozovke sa vyskytujú 

poruchy krytu  (výtlky, sieťové trhliny, rozpad obrusnej vrstvy, pozdĺžne a priečne trhliny, 

pozdĺžne koľaje), ktoré pravdepodobne v niektorých miestach zasahujú až do podkladových 

vrstiev vozovky. Na vozovke je množstvo starých vysprávok po predošlých lokálnych opravách. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom 

čase vo vlastnom mene so všetkými schopnosťami, starostlivosťou a pozornosťou 

v profesionálnych štandardoch. 

3. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa 

špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú 

cenu. 

5. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť jeho vykonaním inú osobu. 

 

Článok 2 Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 

1. Rozsah a obsah predmetu zmluvy podľa článku 1 ods. 1 je definovaný vo Výzve na predloženie 

ponuky verejného obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy.  

2. Predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s platnými právnymi predpismi. 

3. Termín vykonaných prác zhotoviteľ telefonicky oznámi objednávateľovi najneskôr 3 dni pred 

ukončením. 

4. Zhotoviteľ zápisnične (preberací protokol v troch rovnopisoch) odovzdá objednávateľovi 

predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa ods. 1 tohto článku. Jeden protokol dostane 

zhotoviteľ a dva objednávateľ. 

5. Predpokladaný objem prác je 32 000 m2 . 

6. Objednávateľ si vyhradzuje v prípade potreby právo zmeny rozsahu množstva merných 

jednotiek spolu do výšky celkovej ceny predmetu zmluvy. 

7. Požiadavky na materiál sú uvedené vo Výzvy na predloženie ponuky  v bode 3.2 

 

 

Článok 3 Termín plnenia a miesto dodania zákazky  

 

1. Trvanie zmluvy:  november 2018  

2. Začatie prác: do 14 dní od platnosti ZoD, alebo odovzdania staveniska. 

3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov nepriaznivého 

počasia a iných prekážok nezavinených zhotoviteľom. 



4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet plnenia v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto 

zmluve do 15 dní od termínu začatia prác oznámeného v zmysle článku 3 bodu 2 tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ vykoná dielo ako celok  za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne max 

do 11/2018. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 

alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje 

o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v údržbových prácach. Za zlé 

poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná 

teplota klesne pod bod mrazu. 

6. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác. 

7. Vykonané práce zhotoviteľ odovzdá poverenému pracovníkovi objednávateľa v zmysle článku 

2 ods. 5 v jeho sídle. Technický dozor objednávateľa a odovzdávanie a preberanie prác bude 

vykonávať nasledovný pracovníci objednávateľa:  

p. Štefan Cigánek , SSC Miletičova 19, č. t. 02 502 55 254 , mobil 0903 269 703 

8. Za deň dodania diela sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu. 

9. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať pracovník zhotoviteľa: ................................... 

 

Miestom výkonu práce sú  vybrané úseky cesty I/61 Ivánka pri Bratislave – Veľký Biel. 

 

 

Článok 4 Cena za dielo 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo 

sumu vo výške .................... € s DPH. 

2. Cena za vykonanie údržby stavby v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 ods. 1 tejto 

zmluvy je stanovená v súlade do zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien 

a doplnení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách je tvorená z nasledovných položiek: 

3.  

Popis prác MJ 
množstvo 
MJ 

cena za 
MJ  

spolu  bez 
DPH 

Technológia recyklácie za horúca na mieste / 
REMIX PLUS / 

m2 32 000 
    

Dočasné dopravné značenie komplet 1     

Cena spolu bez DPH         

DPH 20 %         

CENA SPOLU S DPH         

         

4. Množstvo MJ jednotlivých položiek bolo stanovené na základe potrieb na uvedené úseky. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je maximálna a konečná, zahŕňa všetky náklady 

zhotoviteľa a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu. 

6. Fakturácia bude mesačná na základe požiadaviek objednávateľa a obidvomi stranami 

potvrdenými výkonmi v preberacom protokole. 



7. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Súčasťou 

faktúry musí byť preberací protokol. Faktúra za vykonaný a dodaný predmet zmluvy bude 

vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

zmien a doplnení do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o DPH, alebo 

bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu 

s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Do doby doručenia opravenej, respektíve 

doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Zhotoviteľ je povinný 

vystaviť a predložiť opravenú alebo doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovaných 

dokumentov. Dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začne 

plynúť nová lehota splatnosti. 

8. Ku konečnej faktúre bude priložená aj zápisnica z odovzdania a prevzatia stavby podpísaná 

obidvomi stranami a objednávateľom odsúhlasený elaborát kvality. 

9. Objednávateľ vyžaduje od zhotoviteľa do faktúry uviesť splatnosť „30 dní od dňa doručenia.“ 

10. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

11. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby má zhotoviteľ právo účtovať aj úroky 

z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok 5 Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy  bude zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uplatňovať pri podpise jednotlivých preberacích 
protokolov. V prípade ich výskytu objednávateľ protokol nepodpíše. 

7.4 Po ukončení predmetu diela bez závad bude podpísaná zápisnica z odovzdania a prevzatia 
predmetu. V prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme. 

7.5 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa  prevzatia prác, na ktorom sa vypracuje Zápisnica 
o odovzdaní a prevzatí prác. 

7.6 Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 
objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať  označenie vád, ako sa 
prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád. 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má 
objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a 
reklamované vady. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní  od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 
čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný 
odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom. 

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením 
oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním 
alebo udržiavaním.  
 

Článok 6 Sankcie 

 



1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom 

termíne, má objednávateľ nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý 

aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. 

3. Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- € denne až do ich odstránenia, 

a to za každú vadu zvlášť. 

 

 

Článok 7 Osobitné ustanovenia 

 

1. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť len za podmienok  stanovených v § 18 ods. 3  zákona 

o verejnom obstarávaní. 

2. Zhotoviteľ nepoužije predmet zmluvy na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného 

súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil predmet zmluvy ako svoju 

referenciu na propagáciu svojej odbornosti. 

3. Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si 

v súvislosti so zhotovením predmetu zmluvy zverili nesprístupnia tretím osobám bez 

písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok 

tejto zmluvy. 

4. Ustanovenie ods. 3 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 

dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. 

5. Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia 

zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej 

moci, ktorým sa rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré 

zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. 

6. Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce 

na predmete zmluvy. 

7. V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od 

zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným 

podielom z dohodnutej ceny podľa článku 4 ods. 1. 

 

Článok 8 Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 

potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma  zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

Slovenskej republiky. 

3. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 



4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 

pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto 

návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

5. Zmluva je  vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z čoho je jeden rovnopis pre zhotoviteľa tri 

rovnopisy pre objednávateľa. 

 

Prílohy Zmluvy: 

 

Príloha č. 1 -  Výzva na predloženie ponuky 

 

 

 

Objednávateľ: v Bratislave dňa ......................                            Zhotoviteľ: v ................. dňa ................... 

 

 

 

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

                           Ing. Viliam Žák 

               Riaditeľ SSC IVSC Bratislava 


