
Zmluva o dielo  
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Mesto Pezinok 

sídlo:    Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  

Osoby oprávnené na konanie vo veciach: 

a) zmluvných:  Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok 

b) technických:  Ing. Štefan Tančár – referent údržby majetku mesta 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 

IČO:    00305022 

DIČ:    2020662226 

Číslo telefónu: 033/6901 400/401/ 

 

Zhotoviteľ:  

miesto podnikania:   

osoby oprávnené na konanie vo veciach:  

a) zmluvných:   

Bankové spojenie:   

IBAN:    

DIČ:    

Číslo telefónu:  

 

II. Predmet plnenia 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo “Ochrana serverovní MsÚ Pezinok pred 

zvýšeným teplom a pred požiarom“ v zmysle predloženej cenovej ponuky, zo dňa 

................2017. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho 

vykonanie. 

2.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

III. Doba plnenia 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: 

„Ochrana serverovní MsÚ Pezinok pred zvýšeným teplom a pred požiarom“. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 60 dní od účinnosti zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ môže dielo vykonať aj v skoršom termíne a objednávateľ sa zaväzuje takto vykonané  

dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie.  

3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade skutočností zahŕňajúcich pod vis major živelnej pohromy  

alebo inak nepredvídateľnej udalosti. 

 

IV. Cena diela a platové podmienky 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu 

...................................Eur v zmysle cenovej ponuky zo dňa ...................2017. Cena diela je 

konečná a nemenná. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a v dojednanom čase. 

4.3 Vo veciach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4.4 Zhotoviteľ po ukončení diela vystaví faktúru. Súčasťou faktúry bude kópia preberacieho 

protokolu.  

4.5 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľom. 

 



 

V. Podmienky zhotovenia diela – kontrola priebehu realizácia 

5.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú 

zmluvné strany v stavebnom denníku. 

5.2 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí - zabezpečí odberové miesta 

vody, elektrickej energie a odvoz stavebného odpadu. 

5.3 Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na 

stavenisku a súvisiacich miestnostiach. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby 

a jej okolia v zmysle platných predpisov. 

5.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, 

že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 

vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, 

dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť 

sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

5.5 Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať 

pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených 

zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý 

doručí alebo zašle e-mailom účastníkom do troch pracovných dní. 

5.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. 

5.7 Zhotoviteľ môže po dohode s objednávateľom poveriť vykonaním diela aj inú osobu. Za dielo 

vykonávané inou osobou zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

 

 

VI. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 1 a bude mať 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov na stavebné práce 

a 24 mesiacov na štandardné tovary.  Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho 

 prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre 

vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za 

písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom a zároveň 

doporučenou listovou zásielkou. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa 

rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne. 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od 

prijatia písomnej reklamácie a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú 

zmluvné strany písomne. 

6.5. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať 

zníženie ceny diela. 

6.6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní.  

6.7. Zhotoviteľ je povinný poskytovať počas celej doby záruky záručný servis na opravu alebo 

výmenu ktorejkoľvek časti diela na ktorej vznikne porucha počas doby záruky. 

6.8. Zhotoviteľ je povinný vykonať záručný servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy, 

pričom nahlásenie poruchy je možné urobiť telefonicky 033/6901 402 a súčasne e-mailom 

stefan.tancar@msupezinok.sk.  

 

 

VII. Odstúpenie od zmluvy 

7.1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z dôvodov závažného porušovania ustanovení tejto 

zmluvy zhotoviteľom, alebo na základe dohody zmluvných strán. Odstúpenie je platné a účinné 

doručením písomného oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi. 

 

 

VIII. Osobitné ustanovenia 

8.1.  Táto zmluva je uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

8.2.   Zmluvné strany si ustanovenia tejto zmluvy prečítali, porozumeli im a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
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8.3.   Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 

zhotoviteľ. 

8.4. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku v zmysle § 117 podľa 

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

len “zákon o VO”). Na základe výsledku verejného obstarávania zmluvné strany uzatvárajú túto 

zmluvu.  

8.5. Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok. 

 

 

 

V Pezinku, dňa ...........................    V ................, dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

Mesto Pezinok                           

Mgr. Oliver Solga, primátor           

 

 

 

 


