
ZMLUVA O DIELO č. 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 
 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ: Stredná priemyselná škola dopravná 

Sídlo:    Študentská 23, 917 45 Trnava   
Zastúpené:   Ing. Peter Papík – riaditeľ školy  
Bankové spojenie:  Štátna pokladňa  
číslo účtu:   70 0055 6756/8180  
SWIFT/BIC:    SPSRSKBA  
IBAN:     SK95 8180 0000 0070 0055 6756  
IČO:    00491861  
DIČ:    2021175981  
Tel.:    033/5521161  
Fax:     
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
2. Zhotoviteľ:   

Sídlo:   
Zastúpený:   
Oprávnený na rokovanie   
-  vo veciach technických:   
-  vo veciach zmluvných :   
Označenie registra podnikateľa:   
Číslo zápisu:   
Bankové spojenie:   
číslo účtu:   
IČO:   
DIČ:   
Tel.:   
Fax:   
 (ďalej len „Zhotoviteľ”) 

 
 

Článok 2. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „Stavebné úpravy  
  odborných pracovísk školy, vrátane bezbariérovosti, Strednej priemyselnej školy 

dopravnej“ (ďalej aj „dielo“ alebo „predmet Zmluvy“) v rozsahu podľa uskutočneného 
prieskumu trhu, ktorý je archivovaný u Objednávateľa pod sp. zn. LA/10/2019. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zrealizuje pre 
Objednávateľa dielo v zmysle rozpočtu - ocenený Výkaz výmer (ďalej aj „výkaz výmer“), 
Príloha č. 1 Zmluvy. 

. 



2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu 
známe technické podmienky na realizácii prác, disponuje dostatočnými kapacitami a 
potrebnými odbornými znalosťami  pri realizácii Diela. 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených 
v tejto Zmluve, v súlade  s platnou legislatívou Slovenskej republiky, v kvalite podľa 
príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických 
postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.  

2.5.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
Objednávateľovi v prieskume „Stavebné úpravy Strednej priemyselnej školy dopravnej“. 
Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. 
LA/10/2019. Tieto dokumenty sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným 
stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové 
podklady k tejto zmluve. 

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať 
a zaplatiť Zhotoviteľovi podľa podmienok stanovených touto Zmluvou. 

 
 

Článok 3. 
Termín plnenia 

 
3.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto 

zmluvy v nasledovných termínoch: 

 
 Etapa  Termín 

3.1.1. začatie prác do päť (5) dní od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy 

3.1.2. Stavebné úpravy  do šesťdesiat (60) dní odo dňa začatia prác 

3.1.3. Montáž zvislej plošiny a šikmých 
schodiskových plošín  

do šesť (6) mesiacov odo dňa začatia prác 

3.1.4. ukončenie prác  do osem (8) mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 
3.2.   Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy musia byť Zhotoviteľom riadne  dodržané tak, 

aby neboli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené. 

3.3.   V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť, v súlade s 
touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, je Objednávateľ oprávnený riadne vykonané 
dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Za ukončenie 
jednotlivých dohodnutých termínov sa považuje Objednávateľove písomne potvrdenie 
riadneho, včasného a úplného ukončenie príslušných prác, a to aj vrátane vykonania 
predpísaných skúšok, atestov a meraní, resp. odstránenie prípadných vád diela. 

3.4.   V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto Zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, 
ktoré nie sú zhrnuté v tejto Zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti 
informovať stavebný dozor Objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať 
objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej 
situácie so zhotoviteľom. 

3.5.    V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie 
diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. 
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím 
dohodnutého spolupôsobenia. 

3.6.    Všetky veci potrebné k plneniu tejto Zmluvy, nadobudnuté Zhotoviteľom pred 
účinnosťou tejto Zmluvy, idú na ťarchu Zhotoviteľovi v prípade, ak táto Zmluva nikdy 



nenadobudne účinnosť. To znamená, že Objednávateľ nie je povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto Zmluvou. 

 
 

Článok 4. 
Cena predmetu zmluvy 

 
 

4.1   Cena za predmet Zmluvy uvedený v Článku II. tejto Zmluvy je stanovená na základe 
výsledku prieskumu trhu a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a 
predstavuje: 

a) cena bez DPH...................................................... .................... EUR, 
b) DPH ..........%........................................................ .................... EUR, 
c) cena celkom s DPH........................................................... .................... EUR. 

 
4.2 Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s ponukou Zhotoviteľa a ním predloženej 

cenovej ponuky, vrátane časti cenová ponuka-výpočet podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 1a tejto 
Zmluvy. 

4.3 V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj napr. náklady na: 

4.3.1.   Stavebné úpravy nadväzujúce na bezbariérovosť: 

a) stavebná úprava vyústenia zvislej plošiny na 1. poschodí, 
b) zhotovenie šikmej rampy pre vstup do budovy, 
c) spevnenie plochy pre prístup k zvislej plošine, 
d) prípojky elektrickej energie 
e)  prekrytie otvoreného átria a vybudovanie samostatnej presklenej miestnosti, 
f) zabudovanie vykurovacieho telesa do stávajúceho vykurovacieho systému, 
g) zhotovenie podlahy, 

h) búracie a rekonštrukčné práce v elektrotechnickom laboratóriu:  

h.1) na zníženie časti stropu, 
h.2) vybudovanie centrálneho vypínania, 
h.3) výmena podlahovej krytiny 

4.3.2. Zvislá plošina, šikmá schodisková plošina, nosnosť 300 kg, menovitá rýchlosť 
0,105m/s,  Šikmá schodisková plošina, nosnosť 225 kg, menovitá rýchlosť 0,06 
m/s. 

4.3.3. Skúšky nevyhnutné pre kvalitné zhotovenie diela a projektová dokumentácia 
skutočného vyhotovenia.  

4.3.4. Opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti  a prevádzky školy počas realizácie 
stavby. 

. 
 

 
Článok 5. 

Platobné podmienky 
 

5.1.   Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať 
priebežne, a to nasledovne: 

a)  počas realizácie diela vystaví čiastkové faktúry, ktorých súhrn neprekročí 90 % ceny 
diela podľa tejto zmluvy, 



b)  konečnú faktúru na zvyšných minimálne 10% ceny vystaví a doručí zhotoviteľ 
objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí prác 
a odstránení prípadných vád a nedorobkov. 

5.2. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou 
daňovou legislatívou, ako aj číslo Zmluvy, názov projektu a názov operačného 
programu. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác, vrátane 
podrobnej fotodokumentácie všetkých aktuálne uskutočnených, vyfakturovaných prác a 
dodávok na CD  a potvrdenie Objednávateľa o riadnom a včasnom ukončení 
príslušných prác, resp. vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, alebo 
odstránenie prípadných vád diela.  

5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry Objednávateľovi. 

5.4. Faktúra bude vystavená a uhradená v mene EUR. 

5.5. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady sa 
považuje deň odpísania z účtu Objednávateľa. Splatnosť poslednej faktúry je 60 dní odo 
dňa jej doručenia Objednávateľovi. Úhrada faktúr nastane až po kontrole dokladov na 
riadiacom orgáne, a následne po pripísaní finančných prostriedkov projektu na účet 
Objednávateľa. Zároveň Zhotoviteľ berie na vedomie, že financovanie je zo zdrojov EÚ 
a pri systéme predfinancovania si nebude uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie 
splatnosti. 

5.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, ktoré Zhotoviteľovi 
uhradí do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Podkladom je 
zápis o kompletnom odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov potvrdený 

stavebným dozorom Objednávateľa. 

5.7. Ak sa Zhotoviteľ, ktorý v čase podpisu Zmluvy nebol platcom DPH v priebehu plnenia 
tejto Zmluvy ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o DPH. 

 

 
Článok 6. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

6.1.  Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom 
dokončenia diela k záverečnému prevzatiu. 

6.2. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti 
vykonaných prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia 
v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že 
dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. 

6.3 Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklady určené 
príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi. 

6.4. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. Stavebný materiál a zariadenia 
potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ, pričom ich cena je zahrnutá 
v celkovej cene za dielo. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného 
zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich 
zabudovaním. Nebezpečenstvo škody na diele, ako i na veciach a materiáloch 
potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela 
Objednávateľom. 

 Dňom odovzdania diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k materiálu 
a zariadeniu použitému Zhotoviteľom pri realizácii diela. 



 

6.5.    Pri odovzdaní diela Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie technického personálu 
Objednávateľa v rámci užívania všetkých nainštalovaných technológií. 

 
 

Článok 7. 
Záručná doba a vady diela 

 
7.1.    Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby 

vlastnosti dohodnuté v Zmluve. 

7.2.    Záručná doba na predmet Zmluvy - stavebné práce je 5 rokov, na technológiu 2 roky     
a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi. 

7.3.    Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.4.    V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ 
písomne upozorní Zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas 
záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
odstrániť zistené a reklamované vady. 

7.5.   Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 15 dní od ich uplatnenia zo strany 
Objednávateľa, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví 
obojstranne potvrdený zápis. 

 
 

Článok 8. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá predmet Zmluvy v dohodnutom termíne, Objednávateľ 

má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý 
deň omeškania. 

8.2. V prípade nedodržania povinností ustanovených v tejto Zmluve, má Objednávateľ právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každé porušenie povinnosti, pokiaľ 
v zmluve nie je ustanovené inak. 

8.3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,00 EUR za každý deň 
oneskorenia odstránenia vád, t. j. ak reklamované vady Zhotoviteľ neodstráni do 15 dní, 
resp. v inom dohodnutom termíne.  

8.4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá 
vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v plnej výške a to 
aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 

8.5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úroky 
z omeškania vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi. 

 
 

Článok 9. 
Spolupôsobenie Objednávateľa 

 
9.1.   V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na 



základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia 
uvedený v Článku 3. tejto Zmluvy. 

 
Článok  10. 

Stavebný denník 
 

10.1.   Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v platnom znení (ďalej aj „stavebný zákon“). 

10.2.   Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne 
jeho zástupca a stavebný dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný 
poverený zástupca Objednávateľa, resp. projektant stavby. 

10.3.   Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého 
bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto Zmluvy,    
t. j.  postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektu. 
Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať 
stavebný dozor Objednávateľa. 

10.4.   V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 
(3) pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis 
určený do troch (3) pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne 
potvrdený. 

 

Článok 11. 
Osobitné ustanovenia 

 
11.1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom 

dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 
ods. 4, 5 a § 46a stavebného zákona, konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto 
Zmluvy alebo dokladu ekvivalentného podľa práva Európskej únie (ďalej aj „EÚ“). V 
prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej 
spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a 
stavebného zákona, konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto Zmluvy ale je 
držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa Zhotoviteľ zároveň zaväzuje, 
že táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb 
stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) hosťovanie alebo usadenie, príp. tomu 
rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby 
stavbyvedúceho je povinný Zhotoviteľ oznámiť Objednávateľovi najneskôr pri preberaní 
staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v Článku 2. 
tejto Zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by 
počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v 
deň tejto zmeny predložiť Objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na 
vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak Zhotoviteľ túto 
svoju povinnosť nesplní, t. j. bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, 
prípadne nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby, má 
Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý, aj začatý deň 
omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má Objednávateľ právo odstúpiť od 
tejto Zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa 
na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške 
a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

11.2.  Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku 
poriadok a čistotu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a 
účinných Všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava a aj iné právne predpisy 
Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ. 



11.3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať, a to aj 
spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku, či je dielo zhotovované 
riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi pri 
uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto 
povinnosti, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé 
neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly, a to aj za neumožnenie 
uplatnenie práva Objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku, a to aj 
opakovane a zároveň má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Vyššie 
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v 
dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v plnej výške, a to aj v 
prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

11.4. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním 
a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné 
merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela 
a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto Zmluvou 
a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú 
poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto Zmluvou a/alebo 
projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má Objednávateľ právo 
odstúpiť od tejto Zmluvy a tiež má právo požadovať od Zhotoviteľa aj úhradu 
preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky 
poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto Zmluvou a/alebo 
projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú 
poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto Zmluvou a/alebo 
projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby 
odstrániť, tak platí, že Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo až po márnom 
uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie 
nedostatkov bude tri (3) pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na 
dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela. V 
prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak 
platí, že Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo okamžite. 

11.5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je Zhotoviteľ 
povinný na svoje náklady vypratať stavenisko, a to bezodkladne po ukončení tejto 
Zmluvy, najneskôr však v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa ukončenia 
Zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o 
inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace 
riadne, úplne a včas stavenisko, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 
000,00 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou 
nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ a Objednávateľ zároveň touto Zmluvou 
uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi 
plnú moc, aby v prípade, ak Zhotoviteľ dobrovoľne nevyprace stavenisko v súlade s 
touto Zmluvou, uskutočnil Objednávateľ všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, 
vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je Objednávateľ 
oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku 
budú prevzaté do úschovy Objednávateľa alebo inej, Objednávateľom určenej osoby, 
pričom Objednávateľ bude oprávnený požadovať od Zhotoviteľa náhradu všetkých 
nevyhnutných nákladov, ktoré Objednávateľovi v súvislosti s vypratávaním staveniska 
vzniknú, a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu za uskladnenie 
prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj 
po zániku tejto Zmluvy.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením 
tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými 



osobami, či už Objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi poskytovateľom 
príspevku a verejným obstarávateľom na implementáciu projektu: „Modernizácia 
materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie“ 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä: 

a)  poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b)  útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 
d)  orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e)  splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f)  osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

predpismi Slovenskej republiky a EÚ. 

11.7. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu: 

„Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk  
  školy pre praktické vyučovanie“ 
Operačný program:  302000-Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os:              302020-2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným  
                                   službám  
Kód výzvy:                IROP-PO2-SC223-2016-14  
Fond:    Európsky fond regionálneho rozvoja 
Názov projektu:        Modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných 
                             pracovísk školy pre praktické vyučovanie   

11.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto Zmluvu o dielo v prípade, že 
ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého verejnému obstarávateľovi z Operačného programu: Integrovaný 
regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, Fond: Európsky 
fond regionálneho rozvoja, resp. v prípade, že nenávratný finančný príspevok nebude 
Objednávateľovi v lehote do 31.12.2019 poskytnutý. 

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude realizovať postupne na základe Objednávateľom 
vopred odsúhlaseného harmonogramu prác. Dielo bude realizované za plnej prevádzky 
školy tak, aby bol minimalizovaný vplyv realizácie diela na prevádzku a vyučovací 
proces v škole. 

 

11.10. Výkonom činnosti stavbyvedúceho bude poverený: ............................... (doplní 
uchádzač). 

 

11.11. Výkonom stavebného dozoru bude poverený: ............................... (doplní Objednávateľ 
pred podpisom Zmluvy). 

 

11.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na 
strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa 
predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.  

 
11.13     Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku 

poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii 
vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne 
predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú 



doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným 
zneškodňovateľom odpadov. 

 
Článok 12. 

Odstúpenie od zmluvy 
 
12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných 

ustanoveniach tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmä ak 
Zhotoviteľ: 
a)  bude meškať s termínom plnenia podľa Článku 3. ods. 3.1. tejto Zmluvy o viac ako 

15  dní, 
b)  ak bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto Zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ 
Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek 
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, 

c)  v rozpore s  ustanovením tejto Zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy, 

d)  bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré 
práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby, 

e)  v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy. 

 
12.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto 

Zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia 
podľa tejto Zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností 
a nie je možné v zhotovovaní diela bez ich vykonania pokračovať a ak predpokladaná 
cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto Zmluvy.  

 
12.3. Zmluvné strany sú v prípade odstúpenia od zmluvy povinné vysporiadať si vzájomné 

záväzky a pohľadávky. Časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva 
vlastníctvom Objednávateľa.  

12.4. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po 
uplynutí lehoty jej splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy na základe 
písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi. 

 
 

 
 

Článok 13. 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám. 

13.2.  O nadobudnutí účinnosti Zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy. 
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava, vydá Zhotoviteľovi 
na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

  
13.3. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto Zmluvy. 

 



13.4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) 
vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.  

 
13.5. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy a neupravené v tejto Zmluve riadia sa 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
 
13.6. Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich 

pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri 
Zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri Objednávateľovi v Článku 1. tejto Zmluvy. Za 
prijaté sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. 
V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty 
podľa tejto Zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum 
podania písomnosti na pošte. 

 
13.7. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne. 

 
 
 
 
 V Trnave, dňa ................... V Trnave, dňa ..................... 
 
 
 
 
        Za Zhotoviteľa:                                                                                Za Objednávateľa: 
 
 
 
 
 
........................................................... ....................................................... 
  meno, priezvisko, funkcia                                                                      Ing. Peter   P a p í k  
  oprávnenej osoby zhotoviteľa                                                                      riaditeľ školy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.: 

 
 

VÝKAZ VÝMER 

 
Doplní uchádzač. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

 

doloží 
úspešný 
uchádzač 
pred 
podpisom 
zmluvy  

  

     
 

 
 

    
 

      
Zhotoviteľ:: 

    Sídlo: 
  

:    
 IČO:  

 

  

       
Č. Kód položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

       

 

HSV Práce a dodávky HSV    
   

0,000 

 
1 Zemné práce    

   

0,000 

1 121101111 
Odstránenie ornice  ručné s vodor. premiestn. na hromady, 
so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3    m3 4,200     

2 132201101 Výkop ryhy ručný do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3    m3 2,650     

4 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m    m3 6,300     

5 171101103 
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 
96 do 100 % podľa Proctor-Standard    m3 6,300     

6 174101001 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov  do 100 m3    m3 2,500     

 

2 Zakladanie    
   

0,000 



7 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku    m3 6,680     

8 273354111 Debnenie základ. dosiek- zriadenie    m2 6,000     

9 273354211 Debnenie základ dosiek - odstránenie    m2 6,000     

10 273361216 

Výstuž základových dosiek pr. do 12 mm z ocele zn.10505    

t 0,745     

11 274313611 

Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20    

m3 2,660     

12 279321311 
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 
16/20    m3 5,900     

13 631319175 Príplatok za strnutie povrchu hr.120-240mm m3 5,250     

14 273354111 Debnenie plošiny bezbariérovej dosky- zriadenie    m2 12,000     

15 273354211 Debnenie plošiny bezbariérovej dosky - odstránenie    m2 12,000     

16 274313611 Betón bezbariérovej dosky, prostý tr.C 16/20    m3 4,250     

 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie    
   

0,000 

17 311272133 
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 100 mm P6-650 
hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499)    m2 2,650     

18 311272122 
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm P6-650 
hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499)    m3 4,700     

 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    
   

0,000 

19 611481119 
Potiahnutie vnútornýchstien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením    m2 65,000     

20 612421321 
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých    m2 55,000     

21 622465701 
Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézny mostík 
+    m2 55,000     

22 631312121 
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru 
o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm    m3 2,250     



 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    
   

0,000 

23 962032231 
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t    m3 0,750     

24 962032432 Búranie konštrukciie železobetónovej   sub 1,000     

25 962032433 
rezaniebetónovej konštrukcie, úprava podlahovej 
komštrukcie sub 1,000     

26 968072475 
Demontáž zar. Predmetov :1x pisoar1xumývadlo,1x bateria,1 
WC spodný vývod sub 1,000     

27 978059531 
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 
m2,  -0,06800t    m2 16,000     

28 979011111 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím    t 4,750     

29 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m    t 4,750     

30 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné    t 4,750     

31 941955003 
Lešenie  pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy 
nad 1,90 do4,50 m mont, demontáž, prenájom m2 60,250     

 

99 Presun hmôt HSV    
   

0,000 

32 998011001 
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m    t 26,250     

 

PSV Práce a dodávky PSV    
   

0,000 

 
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia    

   

0,000 

33 721110105 Rozvody vody a kanalizácie    sub 1,000     

34 721110105 Montáž zar, predmetov sub 1,000     

35 5522317100 Sifón umývadlový ks 1,000     

36 5522317200 rohový ventil ks 3,000     

37 5522317300 umývadlo 60cm ks 1,000     

38 5522317400 wc geberit+ SEDÁTKO ks 1,000     

39 5522317600 Batéria stojánková, umývadlová ks 1,000     



       

       

 

766 Konštrukcie stolárske    
   

0,000 

40 766661112 
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, 
jednokrídlové    ks 1,000     

41 6116011125 Zárubeň 90/1970   ks 1,000     

42 6116017100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   90x197 cm prefa    ks 1,000     

43 6116301900 Kovanie dverí jednoduché    ks 1,000     

44 6114100100 Plastové výrobky   - dvierka 300/300 ks 2,000     

 

776 Podlahy povlakové    
   

0,000 

45 776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt m 21,200     

46 2841305040 
Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - základná 
trieda 

m2 80,000     

47 776521100 Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov m2 75,000     

4 622465702 Samonivelizačný poter do gr. 5 mm, BAUMIT vr. Penetrácie m2 72,000 
    

48 776511818 SOKEL PVC  m 35,600 
    

 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 
   

0,000 

49 711111001 Izolácia proti vlhkosti vodorovná  m2 36,500 
    

50 1116315000 HYDROIZOLÁCIA DEN BRAVEN M2 36,500 
    

 

783 Dokončovacie práce - nátery    
   

0,000 

51 783124620 
Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické, 
3x emailovanie - 105µm    m2 35,000     

 

784 Dokončovacie práce - maľby    
   

0,000 



52 784410100 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3, 80 m    m2 155,000     

53 784452271 

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 
výšky do 3, 80 m    m2 155,000     

 

713 Izolácie tepelné    
   

0,000 

54 713111121 

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 
stien, rovným spodkom s úpravou viazacím    

m2 35,500     

55 2837650010 

ISOVER Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C hrúbka 80mm  
alebo ekvivalent  

m2 38,000     

 
771 Podlahy z dlaždíc 

   
0,00 

56 771575107 
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez 
povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x400 mm m2 5,600     

57 7714100100 Dlažba  300/300 m2 6,500     

58 771589795 Silikónovanie podláh m2 15,000     

59 998771202 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 
do 12 m sub 1,000     

 

781 Dokončovacie práce a obklady    
   

0,000 

60 781445202 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu flexibilného veľ.200x250 mm    m2 18,000     

61 5978651230 Obklad keramický 200/250  m2 20,000     

 

21-M Elektromontáže    
   

0,000 

62 210010001 
Vnútorná elektroinštalácia   úprava pre bezbaríerovosť, 
kolajisko sub 1,000     

       



 

    766 - Konštrukcie stolárske 
   

0,000 

63 
766621332 

Montáž prestrešenia zasklením š. 3550 mm  x v. 1800 
mm    

sub 1,000     

64 
763115125 

kazetový strop m2 36,000     

       

       

  

Celkom    
   

0,000 
 
 
 
 

 


