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ZMLUVA O DIELO 
 

1. Zmluvné  strany 

 
1.1. Objednávateľ :     Obec Pečovská Nová Ves 
 

Štatutárny  zástupca :    PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

Adresa :                         Obecný  úrad 

                                      Hlavná 33 

                                      082 56 Pečovská Nová Ves 

IČO  :                            00327590 

DIČ  :                            2020711660              

Bankové spojenie :       Prima Banka Slovensko 

Číslo  účtu :                  SK85 5600 0000 0088 1895 2020 

Telefón :                       051/4583121 

Fax :                              051/4583421 

E-mail :                          starosta@pecovska.sk 

 

1.2.   Zhotoviteľ :        BDV Trade, s.r.o. 
 

Štatutárny  zástupca : Ing.Jozef Kvokačka  

Adresa :                      Janovce 11, 08641 okr.Bardejov 

IČO :                          46056262 

DIČ :                          2023197924 

DIČ DPH :                 SK2023197924 

Bankové  spojenie :    VÚB banka  

Číslo  účtu :   SK51 0200 0000 0028 6321 8354 

Tel . :                          +421908 348 043 

E.mail :                       bdv.jozef@gmail.com 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú  túto zmluvu na základe uskutočneného verejného obstarávania – 

zákazka na uskutočnenie stavebných prác  podľa §9 ods. 9  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ponuky 

najúspešnejšieho uchádzača  ( zhotoviteľa ).      

Dohodli sa, že zhotoviteľ zhotoví a  objednávateľ odoberie   dielo v rozsahu a podľa podmienok 

tejto zmluvy.  
                                                                              

                                                      

2.  Predmet  zmluvy 
 

2.1. Projekt s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“, číslo projektu: 

INT/EK/PO/1/II/A/0118, realizuje obec Pečovská Nová Ves (SK) s partnerom projektu Miasto i 

Gmina Sieniawa (PL) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V- 

A Poľsko- Slovensko 2014-2020 v rámci Prioritnej osi: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia. Predmetom zmluvy je výroba a zabezpečenie 10 ks interiérových 

vitrín (interiérová vitrína stolová - 2 ks, interiérová vitrína s podstavcom - 8 ks) a 7 ks 

exteriérových vitrín za účelom prezentácie poľsko-slovenských tradícií podľa podmienok 

a špecifikácie detailne pomenovaných vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa zákazky. 
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2.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v rozsahu vykonaného verejného obstarávania zrealizovaného 

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

pre predmetný predmet zákazky.                             

 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

a k spokojnosti objednávateľa. 

 

      2.4 Zmeny rozsahu zákazky môžu nastať, pokiaľ si ich objednávateľ vyžiada písomnou formou. 

 

2.5 Zmena zákazky je možná, pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa alebo 

zhotoviteľa k inému riešeniu predmetného diela, pričom riešenie musi byť vopred písomne 

odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 

       

 

3. Termíny  plnenia  zmluvy 
 

 

3.1.  Termín začatia plnenia diela :  do piatich kalendárnych dní po dátume  podpisu ZoD.   

 

3.2.  Termín ukončenia plnenia diela :  15. marec 2019. 
 

 

4.  Cena  diela 

 
4.1.   Cena   za   zhotovenie   predmetu   zmluvy   podľa   čl. 2 tejto  zmluvy je stanovená dohodou      

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov        

a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1966 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon 

č.18/1996 o cenách v znení  neskorších predpisov. Je doložená kalkuláciou   zhotoviteľa vo forme 

ponukového rozpočtu. 

 

  

 Rozsah plnenia diela Počet 

kusov 

Cena  

bez         

DPH  

(v Eur) 

Cena 

s 

20% DPH  

(v Eur) 

1. Interiérová vitrína stolová  2 996 1195,20 

2.  Interiérová vitrína s podstavcom  8 3992 4790,40 

3. Exteriérová vitrína 7 2331 2797,20 

Spolu      7319 8782,80 

          

     Celková cena za celý predmet zákazky :                                           

  (slovom:sedemtisíctristodevätnásť Eur)                                                    7 319,00 Eur bez DPH 

  (slovom: osemtisícsedemstoosemdesiatdva Eur a 80 centov)                   8 782,80 Eur  s DPH                                                                 
   

4.2.   Ak sa niektoré dohodnuté práce a činnosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na 

základe požiadavky objednávateľa, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť budú 

predmetom odpočtu z ceny diela. 

 

4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch : 
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4.3.1. pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu prác, 

predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým rozpočtom a cenou jednotlivých položiek, 

 

4.3.2. pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa k inému riešeniu 

predmetného diela, pričom riešenie musí byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými 

stranami. 

                                                                           

5.  Platobné  podmienky 
 

5.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo bez poskytnutia zálohových platieb objednávateľom.  

 

5.2. Cena za dielo bude zhotoviteľovi zaplatená na základe faktúry vo väzbe na zrealizované 

vecné plnenie. 

 

5.3. Objednávateľ je oprávnený zadržať 5% (slovom: päť) z ceny diela, až do termínu odstránenia 

všetkých vád a nedorobkov, uvedených v zápise o prevzatí diela. Takto zadržanú čiastku je 

objednávateľ povinný uvoľniť do 10 (slovom: desať) dní od preukázateľného odstránenia 

všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela. 

 

5.4. Podkladom pre úhradu platby bude faktúra (daňový doklad) zhotoviteľa doložená 

samostatným preberacím protokolom dodaného diela, potvrdeným zástupcom objednávateľa 

v technických veciach na základe vecného plnenia a dohodnutých jednotkových cien podľa 

doloženého rozpočtu v ponuke. 

     

5.5. Lehota splatnosti je 15 (slovom: pätnásť) dní od jej doručenia objednávateľovi, za podmienky 

že bola objednávateľom schválená v zmysle bodov 5.4.. 

 

                                                  6.  Podmienky vykonania diela 
  

6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne. Vykonanie špecifických prác môže zhotoviteľ  

poveriť aj inú právnickú alebo fyzickú osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie diela, 

pričom zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. 

 

6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo 

v dojednanom čase a rozsahu. 

 

6.3 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, riadi sa prípadnými pokynmi 

objednávateľa. Je povinný rešpektovať príslušné právne predpisy a normy pre zhotovenie stavby. 

 

6.4  Veci potrebné na vykonanie diela je povinný obstarať zhotoviteľ. 

 

7.   Zmluvné  pokuty 
 

7.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok 

z omeškania,  vo výške 0,01 %  z fakturovanej čiastky, t.j. zo základnej ceny ako aj dane 

z pridanej hodnoty za každý deň omeškania. 
 

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ právo účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,01 % z dohodnutej ceny diela. 
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7.3 Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu z ceny 

reklamovaného objemu diela, za každý deň omeškania vo výške 0,025% z ceny diela, túto pokutu 

zhotoviteľ nezaplatí, ak v lehote do 10 (slovom: desať) dní od uplatnenia reklamácie vadu odstráni 

alebo v tejto lehote s objednávateľom dohodne primeraný termín jej odstránenie. Za meškanie 

s odstránením vád alebo nedorobkov v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: jedensto) za každý deň omeškania. 

 

7.4 Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. 

 

7.5 V prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, 

jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

 

8. Záručná  lehota 
 

8.1.Záručná doba  2 (slovom: dva) roky začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom.  

 

9.  Vady  diela 
 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád predmetu diela do 5 (slovom: päť) dní 

od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty.  

 

9.2 Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamácii je dostaviť sa na miesto 

umiestnenia diela s cieľom odsúhlasenia a identifikácii vád, ich rozsahu, spôsobu a termínu 

odstránenia. 

 

9.3 V prípade vady diela má právo objednávateľ požadovať a zhotoviteľ povinnosť vadu odstrániť 

bezodplatnou opravou. V prípade neodstrániteľnej vady je povinný poskytnúť nové, bezchybné 

plnenie. Prípadné reklamácie vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa 

v písomnej forme s označením vady diela, spôsobom ako sa vada  prejavuje s návrhom spôsobu jej 

odstránenia.  

 

9.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

 

9.5 Nedorobkom sa rozumie  nedokončená práca. 

         

10. Ostatné  dojednania 
 

10.1  Ak zhotoviteľ zistí vady   mimo   predmetu zákazky zákazky, je povinný okamžite prerušiť    

práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť  

objednávateľa na zistenú chybu. 

 

10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty 

v súlade s plánom riadenia kvality : atesty zabudovaných materiálov 

 

10.3 Podmienky realizácie diela : 

Práce budú vykonané v súlade so Všeobecnými technickými podmienkami stavebných    prác. 

Dielo bude realizované tak, aby nedochádzalo k majetkovej ujme a  ani inak neboli    

poškodzované záujmy objednávateľa, ďalších účastníkov a tretích osôb.  
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11. Vymedzenie prípadov podstatného porušenia zmluvy, 

odstúpenie od zmluvy 
 

11.1 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú skutočnosti : 

  

11.1.1 Zhotoviteľ bude v omeškaní s realizáciou diela a toto omeškanie bude trvať viac ako   dva 

týždne od  dohodnutého termínu začatia vykonávania prác. 

 

11.1.2 Ak objednávateľ pri kontrole uskutočňovaných  prác zistí, že zhotoviteľ vykonáva práce    

v rozpore s dohodnutými podmienkami, technologickými postupmi a podobne, a ak ani 

v primeranej lehote vadu neodstráni. 

  

11.1.3 Ak zhotoviteľ vopred neoznámi a nedohodne potrebu prekročenia rozpočtovanej sumy bez 

zbytočného odkladu a nedoloží ju kalkuláciou ekonomicky oprávnených nákladov. 

 

11.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť 

postupom podľa  §§ 345, 436, 547  Obchodného zákonníka. 

 

12.   Záverečné  dojednania 
 

12.1 Všetky zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomnou formou a to dodatkami, 

potvrdenými oboma zmluvnými stranami. 

 

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

12.3 Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú 

ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

12.4 Zmluva nadobúdne platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

 

12.5 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianského 

zákonníka a § 5a zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 211/2000Z.z“) zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplyvajúcich z § 17 

Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianského zákonníka, 

týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. 

    

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 8.1.2019                                             V Janovciach,dňa 27.12.2018                                                                                                    

 

 

 

 

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

  PhDr. Jaroslav Dujava                                                                              Ing.Jozef Kvokačka  

        starosta obce                                                                                              konateľ                                                                                                                                                                                            


