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ZMLUVA O DIELO 

č. 1/V/2020 
 

uzavretá v zmysle ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka, zák. č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov 

 
 

I.  
Zmluvné strany 

 
OBJEDNÁVATEĽ: Obec  Nitrianska  Blatnica                                                                                   
                                                         
 sídlo: Obecný  úrad  Nitrianska  Blatnica 6, 956 05 
 štatutárny orgán: Mgr. Michal  Toman – starosta obce 
 IČO: 00310824 
           DIČ: 2021315494 
                IČ DPH: Nie je platiteľom DPH 
 bankové spojenie: VÚB, a.s. 
 číslo účtu: SK72 0200 0000 0000 0332 1192 

 
(ďalej objednávateľ) 

 
 
ZHOTOVITEĽ:                                                        Miroslav Miho ELRIM 
 miesto podnikania:                  Nitrianska Blatnica 520, 95605 
 v zast.: Miroslav Miho 
 IČO: 41 310 748 
 DIČ : 1071178537  
 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu:   SK6109000000000262510393 

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného 
úradu Topoľčany, pod. č. 470-11170 

   
                                                        (ďalej zhotoviteľ) 

   
II.  

Preambula 
 

Obec Nitrianska Blatnica, ktorá je vlastníkom budovy Základnej školy v Nitrianskej Blatnici č.3 
uzatvára túto zmluvu o zhotovení diela – komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie vyššie 
uvedenej budovy zhotoviteľom Miroslavom Mihom, podnikajúcim pod obchodným menom 
Miroslav Miho ELRIM s miestom podnikania Nitrianska Blatnica 520, 956 05, IČO 41 310 748, 
v celkovej cene diela 68 756,81 € 
 
 

III.  
Predmet zmluvy 

 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je rekonštrukcia elektroinštalácie v  priestoroch budovy Základnej 
školy, Nitrianska Blatnica č. 3 v rozsahu prác uvedených v cenovej ponuke č. CP22/20 zo dňa 
28.04.2020, ktorá tvorí neoddeliteľnú  prílohu tejto zmluvy. 
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3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené a kompletné dielo bez závad a riadne vyhotovené 
od zhotoviteľa prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške 
a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 

 
IV.  

Doba plnenia 
 

4.1. Termín realizácie diela:  
- začatie prác:      25.05.2020 
- ukončenie prác:  31.08.2020 

 

4.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku na predĺženie doby 
plnenia podľa bodu 4.1.   
 
4.3. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi  riadne  vykonané  dielo  v  dobe stanovenej 
v bode 4.1. tohto článku, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu   vo výške 0,5 % z ceny diela 
s DPH za každý deň omeškania s odovzdaním diela.  

 
V. 

 Cena diela 
 

5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán.  
Zmluvná cena je doložená ponukovým listom zo dňa 28.04.2020, ktorý je súčasťou tejto zmluvy a je 
nasledovná: 
                            
         
 

CENA CELKOM:   68 756,81 €  

(slovom: šesťdesiatosemtisícsedemstopäťdesiatšesť eur osemdesiatjeden centov) 
 
 
5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov 
a stavebnomontážnych prác  zodpovedajúce STN a  všeobecne záväzným  predpisom  vo 
výstavbe.   Cena je pevná a nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej 
strany.   
 
5.3. V prípade zmeny sadzby DPH bude cena upravená podľa novej sadzby platnej v tom období.  
 
5.4. Ak vzniknú okolnosti, ktoré neboli predmetom tejto zmluvy, budú zapísané v stavebnom 
denníku zhotoviteľa a ústne oznámené zhotoviteľom zástupcovi objednávateľa do 24 hodín. 
Zástupca objednávateľa svojim podpisom v denníku odsúhlasí, že bol o vzniknutej okolnosti 
oboznámený v stanovenom čase a overí oprávnenosť vzniku tohto zápisu v stavebnom denníku 
porovnaním s predmetom ZoD. Všetky práce naviac súvisiace so ZoD, rozšírenie predmetu diela, 
zmena ceny, ako aj zmeny podmienok tejto zmluvy, môžu byť realizované len po podpísaní 
dodatku k zmluve objednávateľom a zhotoviteľom. Práce, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu budú 
fakturované samostatne po odsúhlasení zmluvných strán.      
5.5. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH. 
 

VI.  
Platobné podmienky 

 
6.1. Všetky úhrady budú realizované  na základe daňového dokladu - faktúry vystavenej 
zhotoviteľom, nasledovne: 
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 a/ faktúra (záloha) vo výške 30 000 € bude vystavená zhotoviteľom ihneď po začatí prác so 
splatnosťou 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

b/ faktúra vo výške 38 756,81 € bude uhradená zhotoviteľovi po riadnom ukončení a 
po protokolárnom odovzdaní celého diela, t. z. až po ukončení celého plnenia diela, po dodaní 
všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých 
vád a nedorobkov a protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. 
 

6.2. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v ust.  § 71 ods. 2,     
zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť na prepracovanie zhotoviteľovi bez úhrady faktúru, ktorá nemá náležitosti 
daňového dokladu, alebo má iné závady v obsahu s uvedeným dôvodu vrátenia.  V tomto prípade 
sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi.    

6.3. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry do sídla zástupcu objednávateľa. Splnenie peňažného 
záväzku nastáva dňom odpísania z účtu objednávateľa.   
 

6.4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne  vykonaných prác, výmer a dodávok 
odsúhlasený objednávateľom a preberací protokol  podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.  
 
6.5. Za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy má zhotoviteľ právo požadovať od 
objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.  

 
VII.   

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 

7.1 . Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dohodnutom čase 
a zároveň vyhlasuje, že je oprávnený k vykonaniu diela podľa tejto zmluvy, má k tomu potrebné 
oprávnenia a vykonávanie diela zabezpečí osobami odborne spôsobilými.  
 
7.2.  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác, pred 
začiatkom realizácie prác podľa čl. IV. bod 4.1. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
spíšu zmluvné strany protokol.  Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ 
vykonáva stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela.  
 
7.3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať protipožiarne predpisy a  bezpečnosť 
pri práci ako aj dodržiavať poriadok a čistotu, pohybovať sa iba na stavenisku a sprístupnených 
priestoroch. 
 
7.4. Zhotoviteľ je povinný  odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami a dodržiavať 
ust. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, pod sankciami. 
 
7.5. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi  najmenej 5 pracovných dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené k odovzdaniu. 
 
7.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a označiť priestor staveniska počas výkonu prác tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu osôb a aby nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých 
priestorov a verejných komunikácii. 
 

7.7. Zhotoviteľ je povinný pred začatím diela zdokumentovať stav verejného priestranstva 
v okolí stavby a po odovzdaní  diela ho uviesť najneskôr do 14 dní do  pôvodného stavu. 
V prípade, že túto povinnosť do stanoveného termínu nesplní, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý deň omeškania.   
 



 

Zmluva o dielo – Základná škola Nitrianska Blatnica 3 Strana 4 
 

7.8. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní diela odovzdávací a preberací protokol. Protokol musí 
obsahovať, či dielo bolo odovzdané bez závad. Súčasťou odovzdávacieho protokolu budú 
príslušné certifikáty, vyhlásenia o zhode, revízne a technické správy a pod.  
 
7.9. Zhotoviteľ dňom začatia vykonávania diela zavedie stavebný denník, do ktorého bude 
stavbyvedúci každý deň zaznamenávať priebeh vykonávaných prác, počet pracovníkov 
vykonávajúcich práce na diele, použité prístroje a stroje, poveternostné podmienky a ostatné 
potrebné údaje o priebehu stavby. 
 
7.10.  Výhrady k technickému riešeniu a iné prípadné zmeny budú konzultované formou zápisu 
v stavebnom denníku a odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.  
 
7.11. Súčasťou riadne zhotoveného diela sú požadované atesty, certifikáty, ktoré zhotoviteľ 
odovzdá objednávateľovi pred zabudovaním zariadení, materiálov, stavebných hmôt, dielcov, 
konštrukcií a iných výrobkov na diele. 
 
7.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo v zodpovedajúcej kvalite v súlade s príslušnými 
technickými normami, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pokiaľ 
porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady 
zhotoviteľ. 
 
7.13. Dielo je zmluvnými stranami považované za odovzdané dňom podpisu odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu. Ak budú pri preberaní diela zistené vady a nedorobky, tak až dňom 
odstránenia vád a nedorobkov. 
 
7.14.  Doba odstránenia prípadných vád diela bude primeraná technickej náročnosti a bude 
písomne dohodnutá. 
 
7.15.  Drobné vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela sa nepovažujú za vady 
diela, ktoré bránia jeho užívaniu a nemajú vplyv na termín ukončenia diela podľa bodu 4.1. tejto 
zmluvy.  V takomto prípade spíšu zmluvné  strany súpis drobných vád a nedorobkov, pričom 
zhotoviteľ sa zaväzuje ich odstrániť v termíne, ktorý si zmluvné strany písomne stanovia.  
 
7.16. K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi tieto doklady, ktoré 
podmieňujú prevzatie diela: 
a) zverené podklady stavby 
b) kópie stavebného denníka zhotoviteľa 
c) odovzdávací protokol 
d) zverený hmotný alebo nehmotný majetok 
e) platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty  výrobkov, ktoré 
podliehajú povinnej certifikácii (najmä zák.č.  133/2013 Z. z., 264/1999 Z. z.) 
 
7.18.  Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne a na vlastné nebezpečenstvo. Vykonaním špecifických 
prác môže zhotoviteľ poveriť tretiu osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonávanie diela, 
pričom zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. 
 
7.19. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu, nadobúda objednávateľ diela, najneskôr však dňom 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

7.20.  Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie všetkých noriem, týkajúcich sa bezpečnosti pri práci 
v plnom rozsahu. 
 
7.21. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 
potrebné pre riadne dokončenie diela. 
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7.22. Objednávateľ sprístupní pre zhotoviteľa v prípade potreby odber elektrickej energie 
a vody zo spoločných priestorov budovy bezodplatne, aby bolo v plnom rozsahu zabezpečené 
riadne vykonanie diela.  
 
7.23. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 
 

VIII.  
Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané 
riadne, v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania a 
za vady, ktoré sa prejavili následne po odovzdaní diela.  
 
8.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
 
8.3. Záručná doba diela je 24 mesiacov a začína plynúť odovzdaním diela, ak bolo toto 
odovzdané bez závad. Na dodávky (časti diela) u ktorých je záručná doba daná výrobcom, 
poskytuje zhotoviteľ rovnakú záruku, ako je záruka poskytnutá výrobcom, minimálne však 24 
mesiacov od odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

8.4. V prípade poškodenia diela v rámci manipulácie s materiálom, resp. škody spôsobenej 
nedbanlivosťou zhotoviteľa, je tento povinný vzniknuté škody ihneď opraviť, resp. po dohode 
oboch strán finančne odškodniť. 
 
8.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomne na adrese sídla zhotoviteľa. 
 
8.6. V prípade, že objednávateľ zistené vady a nedorobky písomne nereklamuje v záručnej dobe, 
zaniká jeho právo uplatniť si bezplatne odstránenie týchto vád a nedorobkov. Po uplynutí 
záručnej doby zhotoviteľ môže zistené vady a nedorobky odstrániť za úhradu.  
  
8.7. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou, technickými normami, predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
projektu. 
 
8.8. V záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť vzniknuté vady na diele bezplatne a je 
povinný začať odstraňovať reklamované vady neodkladne (najneskôr do 7 pracovných dní od 
doručenia písomnej reklamácie) a do 14 dní od uplatnenej reklamácie odstrániť reklamovanú 
vadu (opravou alebo výmenou vadného  zariadenia za nové), a to v súlade s pokynmi 
objednávateľa, pokiaľ si písomne nedohodnú iný termín. 

8.9. Ak hrozí, že pre reklamovanú vadu môže vzniknúť akejkoľvek osobe škoda, najmä môže 
prísť k zatečeniu stavby, je objednávateľ povinný o tomto informovať zhotoviteľa telefonicky 
okamžite.  Zhotoviteľ je následne povinný  do 72 hodín od doručenia informácie o hroziacej 
škode začať s odstraňovaním vady, pre ktorú môže vzniknúť škoda. Objednávateľ je povinný do 
odstránenia záručnej vady vykonať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie vzniku škody. 

8.10. Po odstránení záručnej vady je objednávateľ povinný vystaviť zhotoviteľovi potvrdenie 
o odstránení vady.  
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8.11. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dobe uvedenej v bodoch 8.8, a 8.9. tejto zmluvy, môže 
objednávateľ takúto vadu odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, i keď také právo zo 
zodpovednosti za vady predtým neuplatnil, a zhotoviteľ je povinný zaplatiť mu náklady, ktoré 
k tomu objednávateľ vynaložil. Objednávateľ na takýto postup zhotoviteľa podľa možností 
upozorní vopred. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za 
vady ani sa neobmedzuje jej rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú 
pokutu za omeškanie s odstránením vád.  

8.12. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diela znáša až do jeho odovzdania 
objednávateľovi zhotoviteľ. 
 
8.13. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy, preberá 
zhotoviteľ záruku v rovnakej dĺžke, ako bola dohodnutá v bode 8.3. tejto zmluvy, a to za práce 
a dodávky, ktoré zhotoviteľ zrealizoval ešte pred odstúpením od zmluvy. 
 

IX.  
Zmluvné pokuty 

 
9.1. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela podľa čl. VII. bod 7.14 alebo 7.15 
tejto zmluvy zistené pri jeho odovzdaní do doby, ktorú si zmluvné strany písomne stanovia, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania. 
 
9.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vzniknuté vady  diela v dobe podľa čl. VIII. body 8.8. 
a 8.9. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý 
deň omeškania. 
 
9.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich právny 
dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú 
v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými 
zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností 
zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej 
pokuty. 
 

 
X.  

Zodpovednosť za škodu  
 

10.1. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za 
škodu spôsobenú druhej strane.  
 
10.2. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ 
povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce 
a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.  
 
10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 
pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj 
za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.  
 

XI.  
Doručovanie 

 
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla 
zmluvnej strany. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát 
odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň 
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doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti 
odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. 
 

XII.  
Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

 
12.1.V prípade zániku tejto zmluvy (riadne vykonanie diela, odstúpenie od zmluvy, zrušenie 
zmluvy dohodou a podobne) zhotoviteľ bezodkladne, opustí miesto vykonávania diela.  
 
12.2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v zmysle ust. § 642 ods. 1 a 2 
Občianskeho zákonníka. 
 
12.3. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným 
listom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 
strane. 
 
12.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné,  resp. zákonné sankcie 
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za 
vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 
 

 
XIII.  

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

13.1. Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného 
uváženia a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej 
dohode. 
 
13.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.   
 
13.3.  Na vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa primerane vzťahujú  
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, 1x pre objednávateľa, 1x pre  
zhotoviteľa. 
 
13.6. Táto zmluva bola spísaná a uzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 
prejavenej vôle zmluvných strán, ktoré na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.  
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Príloha č. 1  
ponukový list zo dňa 28.04.2020 
 
 
 
Nitrianska Blatnica, dňa  20.05.2020     
 
                     
 
Objednávateľ:                                                                                        Zhotoviteľ:  
Obec  Nitrianska  Blatnica                                                                    Miroslav Miho ELRIM 

                
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................               .................................................................... 
              Mgr.  Michal  Toman                       Miroslav Miho 
                        starosta obce 
                                     

                  
 
 
 
....................................................................................           
             Mgr. Daniela  Páleníková 
                      riaditeľka  školy 
                   


