
Zmluva o dielo č. 28/8/2013 

uzavretá podľa § 536 až 565. zák. Obchodného zákonníka. č.513/1991 
 

 

 

I. Zmluvné strany 
 

 

1.Objednávateľ : Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 

  Hutnícka 16 

  052 01 Spišská Nová Ves 

  zastúpený: Mgr. Alena Ludányiová, riaditeľka školy  

 

IČO : 355 43 922 

DIČ : 2021637706 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves 

číslo účtu: 7524986001/5600 

(ďalej len „objednávateľ“﴿ 

 

 

 

2. Zhotoviteľ :   BBF elektro  s.r.o. 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: 

Sro, Vl.č.:9699/V 

   Radlinského 17/B 

   052 01 Spišská Nová Ves 

   zastúpený :  Ing. Peter Novotný - technicko-obchodný riaditeľ, konateľ 

poverení rokovať vo veciach realizačných: 

   Ing. Ján Konečný – výrobný riaditeľ, konateľ 

   Jozef Hloška – vedúci výroby 

      

   IČO : 361 772 45 

DIČ: 2020033070 

   IČ DPH: SK 2020033070 

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s., pobočka Spišská Nová Ves  

číslo účtu : 2629840065/1100 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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II. Východiskové podklady a údaje. 

 
2.1. Východiskové podklady : 

- Poskytnuté podklady –  revízna správa, obhliadka na mieste  

 

2.2. Východiskové údaje  

 

2.2.1. Názov stavby : Základná škola Hutnícka – oprava uzemnenia hlavnej budovy a oprava uzemnenia 

malej budovy  

 

 2.2.2. Miesto stavby :  Spišská Nová Ves 

 

 2.2.3. Termín stavby :  rok 2013 

 

 

III. Predmet plnenia. 
 

 

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je: 

Predmetom plnenia je realizácia opravy uzemnenia hlavnej a malej budovy v rozsahu podľa cenových ponúk č. 

POS13365 (pre hlavnú budovu) a POS13374 (pre malú budovu), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a tvoria 

jej prílohu.  

 

3.2. Zhotoviteľ zabezpečí dodávky, montáž a vykonanie funkčných skúšok elektro zariadenia, následne 

 vyhotovenie správy o východiskovej revízii v dvoch originálnych vyhotoveniach.  

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia v zmysle čl.III tejto zmluvy vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. 

3.4. Práce, vykonávané fimou BBF elektro s.r.o., budú realizované v zmysle platných STN a Vyhlášky 508/2009 

Z.z. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky na zaistenie zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, 

zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti. 

 

 

IV. Čas plnenia.  
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v týchto predpokladaných termínoch:  

 

   ukončenie prác:  do 31.10.2013 

4.2. V prípade posunu termínu realizácie diela na základe požiadavky objednávateľa sa zhotoviteľ nedostáva 

do omeškania so splnením záväzku a nové termíny realizácie diela budú  upresnené  formou písomného dodatku 

k tejto zmluve. 

4.3. Miestom plnenia diela je Spišská Nová Ves. 

 

4.4.  Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto zmluve a to hlavne s technologickou a stavebnou pripravenosťou. 

Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 

záväzku. 
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V. CENA. 

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu podľa čl.III tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a činí: 

 

Cena dodávok a montážnych  prác pre hlavnú budovu: 

3 427,25 EUR bez DPH, 685,49 EUR DPH, 4 112,74 EUR s DPH 

Cena dodávok a montážnych  prác pre malú budovu: 

2 152,68 EUR bez DPH, 430,54 EUR DPH, 2 583,22 EUR s DPH 

 

5.2.K uvedenej cene bez DPH bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov a zákonov o DPH v čase 

fakturácie. 

5.3. Dohodnutá  cena sa môže  meniť na základe skutočných naviac prác, ak vzniknú z dôvodu nutnosti realizácie 

oproti prílohe č. 1 (cenová ponuka). Tieto práce a dodávky budú odsúhlasené zápisom v stavebnom denníku osobou 

zodpovednou za veci realizačné zo strany objednávateľa. Takto odsúhlasený súpis vykonaných prác bude 

podkladom k fakturácii pri platnosti všetkých jednotkových cien v zmysle ponuky (príloha k tejto ZoD)  

 

 

 

VI. Platobné podmienky.  
 

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry po ukončení diela so splatnosťou 

14 dní. 

 

6.2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje: 

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo 

- číslo faktúry 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

-označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má zaplatiť 

- faktúrovanú  sumu 

- označenie diela 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

- označenie registra 

 

6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je oprávnený objednávateľ ju vrátiť 

zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  lehota splatnosti začne 

plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

6.4. Faktúry budú podpísané objednávateľom, vecné plnenie –zástupcom vo veciach realizačných.  

 

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

6.6. Prípadné nezhody a posúdenia o diele medzi objednávateľom a zhotoviteľom rozhodne zodpovedný projektant 

 

6.7. Materiál namontovaný zhotoviteľom je jeho majetkom až do uhradenia faktúr. 

 

 

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady. 
 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na montážne práce po dobu 24 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi a na 

materiál po dobu záručných lehôt výrobcov dodávaných materiálov, min. však 24 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá 

za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
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7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania  objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 

prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich 

použití trval. 

 

7.4. Záručná doba  začína plynúť od dňa  odovzdania diela objednávateľovi. 

 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli  pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 

zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním  prípadných vád plnenia v zmysle  bodu 7.4 a 7.5 okamžite od 

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

 

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní odstránenie vady bezodkladne po zistení. 

 

 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 

8.1  Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

 

8.2  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi technickú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v 1 vyhotovení 

zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy pri nástupe na práce 

 

8.3  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať montážne pracovisko v súlade s podmienkami technickej dokumentácie pri 

nástupe  

8.4. Pri prácach v nebezpečnom prostredí, kde podľa schválenej dokumentácie sa vyžadujú zvláštne bezpečnostné 

opatrenia, prejedná zhotoviteľ s objednávateľom pred začiatkom týchto prác všetky potrebné bezpečnostné 

opatrenia a ich vykonanie bude uvedené v stavebnom denníku tiež pred začiatkom prác. 

 

8.5.  Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia na pracovisku sú majetkom objednávateľa. 

8.6. Zhotoviteľom zabezpečovaný pomocný a montážny materiál bude v súlade s STN, technickými podmienkami 

výrobcov platnými v SR a tiež v súlade so zákonom č. 51/1988 Zb. 
 

8.7.  Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými 

zásahmi tretích osôb. 

 

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ktorí pre uvedenú prácu 

v predmete plnenia majú príslušné oprávnenia. 

 

8.9  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, 

ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 

8.10  Zhotoviteľ je povinný viesť prevádzkový denník a zodpovedný pracovník objednávateľa  bude tento denník 

podpisovať. 

 

8.11 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými 

predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie 

diela. Doklady – projekty, revízie, prehliadky a z nich vyplývajúce zápisy  vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa 

zabezpečuje zhotoviteľ.  

 

8.12. Ak objednávateľ odmietne prevziať predmet diela, sú zmluvné strany povinné vyhotoviť zápis, v ktorom 

objednávateľ uvedie dôvody neprevzatia diela a svoje požiadavky. K týmto požiadavkám zhotoviteľ uvedie svoje 

stanoviská. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol dielo prevziať, sa bude preberacie konanie 

opakovať, ale len v nevyhnutnom rozsahu, až do konečného odovzdania a prevzatia diela. 

8.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi zariadenie staveniska a montážne pracovisko v stave, 

v akom ho prevzal, formou písomného protokolu do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela, ak 
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nebude písomne dohodnutá iná lehota. V prípade nesplnenia tejto povinnosti objednávateľ zariadi upratanie 

zariadenia staveniska a montážneho pracoviska na náklady zhotoviteľa.  

 

 

IX. Zmluvné pokuty. 
 

9.1. Ak. zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1. zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 0.05% za každý omeškaný deň. 

 

9.2. Ak zhotoviteľ neodstránil vady v dohodnutom  termíne podľa bodu 7.6. a 7.7.  zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 0.05% za každý omeškaný deň z ceny diela. 

 

9.3. Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky v zmysle bodu VI , zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z neuhradenej faktúry za každý omeškaný deň. 

 

9.4. V prípade vypovedania zmluvy objednávateľom, tento uhradí náklady na už realizovanú časť dodávky, 

prípadne náklady na storná poplatky už zabezpečených dodávok. Tieto vzniknuté náklady musí zhotoviteľ 

preukázať. 

 

 

X. Vyššia moc. 
 

10.1. Pre účel tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závisle, ani ich nemôžu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. živelné pohromy,... 

 

10.2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia  vyššej moci, strana  ktorá sa bude 

chcieť odvolať na vyššiu moc , požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 

Ak nedôjde k dohode, má právo strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc odstúpiť od zmluvy. 

Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oboznámenia. 

 

XI. Ostatné ustanovenia. 
 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne 

záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 

podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných 

strán, rozhodnutiami  a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

11.2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady 

a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou. 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať na stavenisku počas realizácie diela právne predpisy upravujúce oblasť 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasť protipožiarnej ochrany a je povinný zabezpečiť ich dodržiavanie 

všetkými osobami, ktoré použije na realizáciu diela. Zhotoviteľ znáša všetky pokuty uložené pre porušenie 

horeuvedených povinností. 

 

11.3. Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.3. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť 

súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovaniu dodatku k tejto 

zmluve. 

 

11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenia vykonávať činnosť v rozsahu bodu III tejto zmluvy. Ak objednávateľ 

o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť nahliadnuť do odpovedajúcich oprávnení. 

 

 

XII. Záverečné ustanovenia. 
 

12.1. Meniť alebo doplňovať rozsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, len 

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

12.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú cenové ponuky č. POS13365 a POS13374. 
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12.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom  obsahu. 

 

12.4. K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia 

návrhu dodatku druhej strane. Po túto dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode 

o znení dodatku  k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

 

12.5. Zmluvné strany sa dohodli  na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny  alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúce   z tejto zmluvy jedna strana požiada o rozhodnutie súd, ak nedohodnú inak. 

 

12.6. Táto  zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, raz pre každú stranu. 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa 28.8.2013   V Spišskej Novej Vsi dňa 28.8.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

Mgr. Alena Ludányiová     Ing. Peter Novotný 

riaditeľka školy      technicko – obchodný riaditeľ, konateľ 


