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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:             Obec Veľký Biel                                      

 Sídlo:      Železničná 76, 900 24 Veľký Biel                              

 Štatutárny zástupca:      Anton Danter, starosta obce            

         

 IČO:                                         00 305 146 

 DIČ:                                       2020662303 

  IČ DPH:                                   - 

 Bankové spojenie:                  Prima banka Slovensko a. s. Pezinok 

 IBAN:                                      SK74 5600 0000 0018 0372 2001 

 Telefón:                                    02/45916221 

 e - mail:                                       sekretariat@velkybiel.eu  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

1.2  Zhotoviteľ:    PROGRES MT s.r.o. 

 Sídlo:     Kráľovce 177, 044 44 Kráľovce 

 Korešpondenčná adresa:  Moldavská cesta 49, 040 11 Košice  

 Štatutárny orgán:                           Martin Tkáč - konateľ 

             Zápis v registri:                Okresný súd Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15354/V 

             Zástupca na rokovanie o veciach    

 zmluvných a  technických:              Martin Tkáč - konateľ 

                                                                               

             IČO:                                                     36 583 596 

             DIČ:  2021868563 

             IČ DPH:  SK2021868563 

    Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s  

             IBAN:                                                      SK20 1100 0000 0026 2106 4401 

             Telefón:                                                    +421 903 124 125 

             e-mail:                                                      tkac@progresmt.sk,progresmt@progresmt.sk 

          (ďalej len „zhotoviteľ“)   

             

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 27.11.2019 

 

2.2 Predmet zákazky   

 

"Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci Veľký Biel"  

 

Predmetom zákazky je dodávka a montáž technológie dvoch bezpečných priechodov a jedného 

merača rýchlosti v  obci Veľký Biel , ktoré budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti na dopravne zaťaženej 

ceste. 
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III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa 

dielo - stavbu:  

 1. Priechod pre chodcov č.1 na Školskej ulici pri pošte  

 2. Priechod pre chodcov č.2 na Obchodnej ulici pri komunikácii ku kaštieľu 

3. Merač rýchlosti na Kostolnej ulici  

  

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:   

 -  požiadavky dodávateľa 

 - cenovej ponuky na realizáciu diela (cenová ponuka zo dňa 27.11.2019.), ktorá tvorí prílohu             č. 

1 tejto zmluvy.  

 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na 

profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť    

a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy  a normy platné na 

území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie. 

 

 

IV. ČAS PLNENIA 

 

4.1  Termín plnenia :  

  Začatie :          13.01.2020 

  Ukončenie :    16.03.2020 

  Odovzdanie staveniska :  01/2020  

 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne  

 

4.3 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a písomných dohôd medzi 

zmluvnými stranami, uzavretých počas realizácie prác. Pre zabezpečenie riadneho a včasného 

plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a odovzdať 

zhotoviteľovi dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby (rozkopávkové povolenie) stavebné 

povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov IS. Počas omeškania so 

spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje prevziať stavenisko do 10 pracovných dní odo   dňa doručenia výzvy   na   jeho   prevzatie 

od   objednávateľa.    

 

4.4  Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vyššej 

moci, t.j. nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 

 

4.5. Ak nastanú okolnosti vyššej moci (napr. poveternostné vplyvy, mrazy , povodeň alebo iná živelná 

pohroma, vojna, mobilizácia, povstanie, štrajk a pod.), zmluvné strany posunú termíny plnenia, 

zodpovedajúce dobe trvania týchto okolností a odstraňovania ich následkov. 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. 

 

 

 

 

V. CENA DIELA 
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5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných 

strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF 

SR  č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov  

vyplývajúcich  z plnenia tejto zmluvy vyhotovenej zhotoviteľom,   ktorá  tvorí   prílohu  č. 1                      

k  tejto zmluve. Takto  dohodnutá  cena  je  pre  zhotoviteľa  záväzná    a predstavuje sumu: 

           

            Cena diela celkom  bez DPH   26.669,00 €    

  DPH 20%       5.333,80 €    

            Celková cena diela vrátane DPH  32.002,80 € 

 
           

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením  položiek vrátane ostatných nákladov 

vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné. 

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových 

cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác. 

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 

a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie   s odovzdaným 

predmetom zmluvy.  

5.5 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia 

zmluvy, rada ako orgán úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí v zmysle § 10a zákona 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že po uzatvorení 

zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo 

možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene 

okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene, alebo za pôvodných 

podmienok. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je 

výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, najskôr v deň 

nadobudnutia právoplatnosti.  

5.6 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac 

za cenu určenú nasledovne:  

5.6.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena 

z ponukového rozpočtu, 

5.6.2 ak  pôjde  o  položky  prác,  ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena 

z   cenníka,   podľa   ktorého   bol   vypracovaný  rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu, 

          5.6.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol 

vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku 

ponukového rozpočtu,   ak  z  okolností  daného prípadu a po schválení objednávateľom nevyplynie 

niečo iné. 

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 

6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená čiastkovo, tzn. mesačne .  

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom na konci mesiaca resp. do 5 dní po 

konci daného mesiaca. Podkladom pre vystavenie faktúry je objednávateľom potvrdený 

odovzdávací protokol v ktorom budú čiastkové odovzdania vyčíslené podľa doteraz vykonaných 

prác, alebo dodávky materiálu.   

6.4 Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.   

6.5 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 10 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať 

náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z.z.  o  DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.  

6.7 Objednávateľ  prehlasuje,  že  na  predmet zmluvy  sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte            

obce Veľký Biel . 
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VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak 

boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené nesprávnou manipuláciou a 

nesprávnym používaním diela objednávateľom. 

7.3 Záručná  doba  je 24 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba 

udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.  

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

7.5     Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto 

          článku do 15 dní  od   uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa, alebo nástupcu a  vady  

odstrániť  v  čo najkratšom  technicky  možnom  čase.  Termín  odstránenia  vád    dohodnú zmluvné 

strany písomne. 

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 

7.7 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených touto  zmluvou  

a  všeobecne  záväznými    technickými  normami   a   predpismi. 

7.8 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti cenovej ponuke. 

7.9 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie 

zodpovednosť   zhotoviteľ,   je    zhotoviteľ   povinný odstrániť   bezodkladne   po   ich    nahlásení. 

7.10. Zhotoviteľ je povinný vykonať po skončení záručnej doby ako aj počas jej trvania pravidelnú kontrolu  

celého zariadenia (profilaktiku) v pravidelných intervaloch každých 12 mesiacov , z pravidla po 

zimnej sezóne. Termín a výška ceny tejto servisnej činnosti bude riešená  osobitnou objednávkou. 

 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby 

zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy..  

8.3 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva objednávateľ                  

a znáša aj prípadné poplatky.  

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt a 

dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z.z.   o    minimálnych   bezpečnostných   a   zdravotných  požiadavkách na stavenisko. 

8.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 

stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č.147/2013  Z. z.  

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.10 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady 

na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto 

zmluvy. 

8.11 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, 

ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky     

č.    453/2000    Z. z.,      ktorou     sa     vykonávajú   niektoré   ustanovenia   stavebného    zákona.  

 

 

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 

 

9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor investora má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly. 
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9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor investora na jeho prípadné 

nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane 

zhotoviteľa. 

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 2  pracovných dní 

vopred. 

9.4 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle ZoD a spíše s objednávateľom preberací protokol o 

odovzdaní a prevzatí. 

 

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

 

10.1  Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné 

pokuty a sankcie. 

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý 

kalendárny deň omeškania.  

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň 

omeškania. 

 

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti 

dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa 

oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 

11.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú: 

11.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi 

11.2.2 vadné   plnenie   zhotoviteľa,  ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej 

lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21), 

11.2.3 neplnenie termínov výstavby bez preukázateľných dôvodov, ktoré napriek písomnému 

upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil, 

11.2.4 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu               

z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 

 

 

XII. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

12.1   Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou 

poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám                    

v znení neskorších predpisov. 

 

 

XIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona č. 25/2006 Z.z.                           o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou 

písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa. 

13.3 Po  dobu  od  podania  návrhu  v zmysle  § 10a  zákona  č. 25/2006  Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o určenie, že po uzatvorení zmluvy nastala 

taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri 
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vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie 

je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok do doby  

právoplatného rozhodnutia rady práce budú prerušené a lehota plnenia neplynie.   

13.4 V prácach možno pokračovať: 

 a) po právoplatnom rozhodnutí rady v prípade, že na základe rozhodnutia rady nebude možné 

uzatvoriť dodatok  k zmluve. 

          V    tomto    prípade   pokračuje   plynutie   lehoty   plnenia  dňom  právoplatného rozhodnutia rady. 

b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že po právoplatnom rozhodnutí rady bude 

možné uzatvoriť tento dodatok. V  tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom 

nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve. 

13.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným 

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú  a 

na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

13.7 Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto zmluvy je:  Príloha  č. 1 -  Cenová ponuka obsahujúca náklady 

vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy.  

13.8 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve  

zhotoviteľ. 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkom Bieli dňa 10.12.2019 Vo Košiciach dňa 12.12.2019 

 

 

Za objednávateľa : Obec Veľký Biel    Za zhotoviteľa: PROGRES MT s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Anton Danter                           Martin Tkáč  

                     starosta obce                                                                        konateľ 
                                                                                                                                                                                                               

        

 

 


