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ZMLUVA O DIELO 

Podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov /ďalej len „Obchodný zákonník“/ 

/ďalej len ako „Zmluva“/ 

 

Účastníci zmluvy: 

Zhotoviteľ:  

Názov:    MH-stav SK, s.r.o. 

Sídlo:    Jakovany 44, 083 01 Sabinov 

IČO:    47 028 416 

IČ DPH:    2023709017 

Zastúpený:   Matúš Havrilla, konateľ 

Bankové spojenie (IBAN): SK12 0200 0000 0031 1308 1453  

Registrácia:   

Ďalej len ako „zhotoviteľ“ 

 

Objednávateľ:  

 

Názov:     Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina 

Sídlo:      Ľutina 133, 082 57 Ľutina  

IČO:      31951813  

DIČ:      2020711759 

Zastúpený:    Mgr. Jozef Novický, farár 

Bankové spojenie (IBAN):  SK 79 0200 0000 0027 6278 3856  
Registrácia:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 

308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a 
náboženských spoločností v znení neskorších predpisov 

Ďalej len ako „objednávateľ“ 

 

Spolu ďalej len ako „zmluvné strany“, alebo „účastníci zmluvy“ 

   

Čl. I.  

Všeobecné ustanovenia 

1. Táto zmluva je uzatvorená v rámci projektu Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva, 
financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce na základe vypracovanej 
cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za 
podmienok dojednaných v tejto zmluve.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 
4. Stavebné práce budú financované zo schválených a pridelených finančných prostriedkov pre 

projekt Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva, číslo CBC02/PSK-I/021 financovaného v 
rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014. 

 

Čl. II  

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi. Dielom sa rozumejú 
stavebné práce - miniskanzen Ľutina III. etapa. Podrobne sú stavebné práce špecifikované v 
Cenovej ponuke - Výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím 
objednávateľom, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 
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Čl. III  

Cena diela 

1. Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu Čl. II ods. 1 Zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená 
rozpočtami zhotoviteľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve. Do rozpočtu sú 
zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou diela. 

2. Cena za zhotovenie diela stanovená dohodou na základe záväznej cenovej ponuky je 
21 928,54 Eur bez DPH, čo predstavuje sumu 26 314,25 Eur s DPH. 

3. Cena podľa Čl. III ods. 2 Zmluvy sa skladá z ceny stavebných prác podľa výkazu výmer v sume 
20 884,32 Eur bez DPH a z rezervy vo výške 5% z ceny v sume 1 044,22 Eur bez DPH. 

4. Rezerva vo výške 5% z ceny podľa Čl. III ods. 3 Zmluvy je nenárokovateľná položka a bude 
uplatnená na základe dohody zmluvných strán iba v prípadoch podľa Čl. III ods. 6 Zmluvy. 

5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a odstránenie zariadenia staveniska, ďalej všetky správy, skúšky, testy, certifikáty a pod. 

6. Ak počas realizácie diela dôjde k zmenám alebo prácam naviac vyvolaným zo strany 
objednávateľa, zmena rozsahu a ceny diela sa upraví písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý 
sa musí písomne odsúhlasiť s objednávateľom. Cena diela v Dodatku k zmluve bude ocenená 
jednotkovými cenami danými zhotoviteľom v cenovej ponuke. Ak sa vyskytnú v doplnku položky, 
ktoré neboli v ponukovom rozpočte ocenené, zhotoviteľ ich ocení individuálnou kalkuláciou 
ceny, ktorú si musí písomne odsúhlasiť s objednávateľom. Položky stavebných prác a dodávok, 
v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia 
a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách. 

 

Čl. IV  

Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa úplnej faktúry 
vystavenej zhotoviteľom do 10 dní po odovzdaní celého diela resp. jeho časti, so splatnosťou 30 
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet 
zhotoviteľa. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom, ktorý 
odpočtuje poskytnuté plnenia od naceneného výkazu výmer. 

 

Čl. V.  

Termín vyhotovenia diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy najneskôr do 31. júla 2016. 

2. V prípade, že rozsah zmien oproti projektu, prípadne prác naviac požadovaných objednávateľom 
predĺži lehotu výstavby, táto bude po vzájomnej dohode zmluvných strán upravená dodatkom 
k tejto zmluve. 

3. Objednávateľ je povinný v lehote do 10 dní po podpísaní zmluvy odovzdať zhotoviteľovi 
stavenisko, kde budú stavebné práce realizované. 

 

Čl. VI.  

Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. 

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi: 

 -  Stavebný denník, 

 -  Certifikáty stavebných materiálov, 

 -  Dodacie listy stavebných materiálov, 

 -  Potvrdenia príslušnej skládky odpadu o tom, že stavebný odpad bol uskladnený na skládke. 
3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, kde budú stavebné práce realizované, v stave 

predpokladanom projektovou dokumentáciou, t.j. bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela 
sťažovali, alebo znemožňovali. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápisnicu, 
v ktorej zhotoviteľ výslovne prehlási, či stavenisko preberá, alebo nie. 
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4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť tiež: šatňu a elektrickú prípojku. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce bez škôd na majetku objednávateľa.  
6. Zhotoviteľ pri práci zodpovedá za dodržanie STN, technologických a montážnych predpisov, 

predpisov požiarnej ochrany a BaOZP podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu 
(ďalej len KPU) Prešov č. KPUPO-2015/10242-2/32226/Sab, počas realizácii diela je povinný 
spolupracovať a postupovať podľa usnernení KPU Prešov a pri odovzdávaní diela odstrániť 
nedostatky podľa požiadaviek KPU Prešov. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády 
Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný 
mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný 
mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a  ďalším kontrolným orgánom 
a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj 
všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich 
s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou 
v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

9. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela 
objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol. 

 

Čl. VII.  

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej 

1. Dielo sa stáva vlastníctvom objednávateľa až po jeho úplnom zaplatení. Dovtedy je dielo 
majetkom objednávateľa v pomere uhradenej ceny. 

2. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ 
povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ vykonávaním diela obohatil. 

3. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ 
požadovať úhradu ceny, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou 
zhotovovanej veci. 

 

Čl. VIII.  

Zodpovednosť za vady 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
2.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a informácií 

odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávateľom v prípade, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť. 

3.  Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže 
objednávateľ: 

  a) požadovať odstránenie vád opravou, alebo 

  b) odstúpiť od zmluvy. 
 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako 

ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok podľa písm. a), alebo b) tohto 
odseku. 

4.  Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád diela, nemôže pred uplynutí dodatočnej primeranej 
lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky z vád, okrem 
nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže mu zhotoviteľ oznámi, že nesplní svoje 
povinnosti v tejto lehote. 

 

Čl. IX.  

Záručná doba 

1. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy uvedený v Čl. II  Zmluvy 5 ročnú záruku. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 
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3. Prípadné reklamácie sa budú riešiť v zmysle Obchodného zákonníka. Objednávateľ prípadnú 
reklamáciu diela uplatní do 5 dní po zistení vád diela písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 

4. Počas záručnej doby má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby 
diela do 7 dní od ich nahlásenia a uplatnenia objednávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

 

Čl. X.  

Zmluvné pokuty 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 5% z dohodnutej ceny diela za každý začatý mesiac omeškania. 

2. V prípade, ak objednávateľ v súvislosti s dodaním vadného diela odstúpi od zmluvy, zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z dohodnutej ceny diela. 

3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

4. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom, či 
a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať 
samostatne. 

5. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej ceny podľa Čl. III ods. 2 Zmluvy 
a objednávateľ má možnosť uplatniť náhrady škody, ak neboli dodržané podmienky úplného 
prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil 
konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil 
výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť 
poskytnutý projektový grant. 

 

Čl. XI.  

Záverečné ustanovenie 

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných 
strán v písomnej forme. 

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
4. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, 

môže byť zverejnená na webovom sídle objednávateľa a správcu programu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 
vyhotovenia. 

 

 V Ľutine, dňa 16.06.2016    V Ľutine, dňa 16.06.2016 

 

 Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 Jozef Novický, v.r.     Matúš Havrilla, v.r. 

 farár      konateľ 

 

 

Prílohy: 

Cenová ponuka 

 

 


