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ZMLUVA O DIELO č. 1/2021 
  

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

Čl. 1  
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:  Obec Bačkovík 

Sídlo:  Obecný úrad, Obecný úrad, Bačkovík 41, 044 45 Bačkovík  
Štatutárny orgán:  Mgr. František Korečko, starosta obce 
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických:   Mgr. František Korečko, starosta obce 
IČO:  00323934 
DIČ:  2021235788 
Telefón:  +421 908 096 671 
E – mail:  obecny.urad@backovik.sk  
Web:  www.backovik.sk  

 
 
1.2  Zhotoviteľ 

Obchodné meno: Vincent Ovad 
Sídlo: Bačkovík 25  
Štatutárny zástupca: Vincent Ovad  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických: Vincent Ovad 
Bankové spojenie: SLSP 
IBAN: SK78 0900 0000 0050 7665 9760  
IČO: 48297836  
DIČ: 1044063185 
IČO DPH: - 
Telefón:  +421 908 635 118  

 
 

Čl. 2 Predmet plnenia 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy sú Stavebné práce – rekonštrukcia obecného úradu v rozsahu prác 

stanovených objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že materiál potrebný na zhotovenie diela 
zabezpečí objednávateľ vo vlastnej réžii.  
 

2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Bačkovík 
 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich 
užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.  
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2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 
2.4    Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

 
 

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

 
3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. 

bod 2.1 budú vykonané na základe:  
 
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo.   

 
 

Čl. 4 Čas a miesto plnenia 
 
4.1 Termín realizácie diela:   

Termín začatia:  do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska  
Termín ukončenia:  do 30. 4. 2021. 

 
4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, 
že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 7 dní, 
považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.  

 
4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne podpisu tejto zmluvy o dielo.  

 
Čl. 5 Cena predmetu zmluvy 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán  spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.  
 
5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela dohodou zmluvných strán na základe vzniku 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať 
objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a navrhnúť stavebné riešenie 
a navýšenie rozpočtu pre realizáciu diela. 

 
Cena diela je:  4 790 € 
Slovom:    Štyritisícsedemstodeväťdesiat Eur.  

 
5.4  Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na 
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie        
s odovzdaným predmetom zmluvy.  
 
 

Čl. 6 Platobné podmienky 

 
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, 

fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.  

 
6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 
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oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota 
splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.  

 
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak.  

 
 

Čl. 7 Záručná doba  –  zodpovednosť za vady 

 
7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o 

čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

 
7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť,   

množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych 
predpisov, STN, a ostatných predpisov.  

 
7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 24 mesiacov a začína plynúť dňom 

odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré 
výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo 
dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O 
odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.  

 
7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu 

zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na 
užívanie diela, ako aj právne vady. 

 
7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len 

písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, 
ako sa vada prejavuje.  
Rozoznávajú sa :  
- zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v 
protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich 
odstránenia,  

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu 
odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi 
oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 

 
7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.  

 
7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže: 
 a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela 

a požadovať odstránenie právnych vád,  
 b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné 

 
7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je     
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objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať 
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo 
dňa obdržania faktúry.  

 
 

Čl. 8 Podmienky vykonania diela 

 
8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s ponukou zhotoviteľa, podľa  podmienok tejto zmluvy, v súlade s 

požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi 
všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne 
záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.  
 

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán.  

 
8.3 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. 

Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny 
predmetu zmluvy. 

 
8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto 

povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi.  
 
8.5 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia           

staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 
 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť 
plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

 
8.7 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. 
  
 
 
 

Čl. 9 Zmluvné pokuty 
 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne 
určenom v čl. 4 ods. 1 presahujúceho 7 dní môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške € 
100,- za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.. 

 
9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne 

špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý 
deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela. 

 
9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných 

v čl. 7 ods. 7.6, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň 
omeškania. 
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9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom 
 splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na 
 účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú 
 pokutu. 
 
 

Čl. 10 Ostatné ustanovenia 

 
10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  

 
10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť 
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná 
strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy 
zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

 
10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení 

zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo 
odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy. 

 
10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane. 
 
10.5 Za závažné porušenie sa považuje: 

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 14 dní, 
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4  zmluvy, 
- nedodržanie kvality prác a materiálov. 

 
Čl. 11 Záverečné ustanovenia 

 
11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.  
 

11.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto 
zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to 
objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi 
určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone 
kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. 

 

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami.  

 

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

 

11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 
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11.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrží 
objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.  

 

11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v 
tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 
 
 
V Bačkovíku      V Bačkovíku 

 

 

dňa 1.4.2021      dňa 1.4.2021  

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

 

___________________________           _________________________________ 

Mgr. František Korečko 

starosta obce    
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Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska 
 
 
Predmetná časť staveniska: 
 

1. Obecný úrad a sála kultúrneho domu 
 
 
 
Dokumentácia prevzatá zhotoviteľom: 

1. Projektová dokumentácia:  Áno/Nie 
2. Stavebné povolenie (kópia) Áno/Nie 
3. Kľúče od objektu (....... ks) Áno/Nie 
 

 
V Bačkovíku 

dňa ............................................ 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

___________________________            ______________________________ 

Mgr. František Korečko 

starosta obce  
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Protokol o preberacom konaní 
 
V Bačkovíku dňa ............................................ 

 
Vady brániace užívaniu:  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
........................................................................................................................................................ ................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
Iné vady: 
 
....................................................................................................... Termín opravy: do ... ................................. 
 
....................................................................................................... Termín opravy: do .................................... 
 
....................................................................................................... Termín opravy: do .................................... 
 
....................................................................................................... Termín opravy: do ... ................................. 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

___________________________            ______________________________ 

Mgr. František Korečko 
starosta obce 


