
Zmluva o dielo č. 3-11/2012 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasL Obchodného zákonníka 
(ďalej len „zmluva") 

L ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Sídlo: Vajanskčho 72/4 Poprad 
Štatutárny zástupca: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: lng. Ján Rďovský 
IČO: 37781171 
DIČ: 2021453390 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko 
Číslo účtu: * 8523250101/5600 

1.2. Zhotovíte!': PEMA * JS, s.r.o. 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 0 05 Bratislava 55 
Číslo účtu: 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: 
Názov stavby: Oprava okolia pomníka, vonkajších schodísk pri pomníku a vstupného chodníka do 
budovy Podtatranského múzea v Poprade". 

2.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným 
podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných 
podkladov: 
- vyčistenie okolia pomníka, odvoz prebytočnej zeminy, 
- úprava okolia pomníka, pokladka dlažby, 
- odstránenie asfaltovej vrstvy z chodníka a zo schodísk, 
- príprava podkladovej betónovej vrstvy chodníka a schodísk na kladenie dlažby, 
- osadenie záhonových obrubníkov do betónu, 
- pokladkla dlažby do lepidla na betónový podklad. 

2.3. Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác 
a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii. 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
ccnu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie. 

III. ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku II. Zmluvy v termíne: 
19. 1 1 . 2 0 1 2 - 2 1 . 12. 2012. 
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3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku 

zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 
3.3. Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ 

sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby 
3.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by 

mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

IV. CENA DIELA 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bodu 2.1 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 vyhotovenou zhotoviteľom, ktorá tvorí 
prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

Celková cena diela bez DPH 5 412,50 eur 
DPH 20% 1 082,50 eur 
Celková cena diela vrátane DPH 6 495,00 eur 
(Slovom: šesťtisícštyristodeväťdesiatpäť eur) 

4.2. Cena diela podľa bodu 4.1. je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa 
súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela 
záväzné. 

4.3. Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových 
cien a skutočne dodaných množstiev dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým 
dozorom objednávateľa. 

4.4. 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. Cena zahŕňa aj prípadné drobné položky neuvedené v rozpočte, potrebné na 
kompletnosť diela, ktoré zhotoviteľ mohol zistiť alebo predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti 
v čase uzavretia zmluvy. Má sa zato, že takéto drobné položky neuvedené v rozpočte sú zahrnuté iných 
položkách ponukového rozpočtu. Požiadavky na zvýšenie ceny z dôvodu neuvedenej položky vo 
výkaze výmer sú neprípustné. 

4.5. V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov 
stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred zaznamenaná v 
stavebnom denníku, odsúhlasená projektantom a technickým dozorom objednávateľa, a následne 
zakotvená v dodatku k tejto zmluve 

4.6. V prípade vzniku potreby činností nezahrnutých do rozpočtu, nepredvídateľných v čase uzavretia 
zmluvy, budú po predchádzajúcom odsúhlasení prác navyše dodatkom dohodnuté práce naviac za cenu 
určenú nasledovne: 
4.6.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková ccna 

z ponukového rozpočtu, 
4.6.2 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, 
4.7.3 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. 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 
5.2. Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhrádzaná na základe faktúry vystavenej podľa skutočne vykonaných 

prác. 
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5.3. Zhotoviteľ musí svoje prácc vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je 
súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný 
technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený 
prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na 
požiadanie uviesť oddelene. 

5.4. Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 15 dní po doručení objednávateľovi. 
5.5. Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy a zodpovedá za jej úplnosť. 
5.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. 
5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby 

či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. 
V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi. 

VI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie 
a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

6.2. 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. 

6.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.4. Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu 
plnenia. 

7.2. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ 

mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním 
staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu 
potrebnú na vykonanie diela 

7.4. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 
7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 
7.6. 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. 
7.7. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 

stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SIJRP a SBIJ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov. 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
7.10. 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. IV tejto 
zmluvy. 

o 



7.11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, 
ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať . 

7.12. Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom 
postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne 
najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ 
taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom. 

7.13. Ak sa technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to 
riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také 
odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša 
náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

VIII. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 

8.1. Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej 
kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v 
primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov. 

8.2. Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho 
prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním 
na strane zhotoviteľa. 

8.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

8.4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu 
realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude 
písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred. 

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 
pracovných dní vopred. 

IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné 
pokuty. 

9.2 . Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bode 3.1 po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH podľa bodu 5.1 za každý kalendárny 

deň omeškania. 
9.3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- eur za každý kalendárny deň, ak mešká s 

odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela 
9.4. Pokuta za neuhradenie faktúr zhotoviteľa je vo výške 0,05% z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa 

čl. IV bod 4.1 za každý kalendárny den omeškania. 
9.5. Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 15 dní odo dňa ich doručenia. 
9.6 . Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 

zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

10.2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za 
škodu spôsobenú druhej strane. 

10.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví 
sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 

10.4. 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. 



10.5. 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 
spôs benu r. mi. ktorých použil na realizáciu diela. 

XI. OSTATNÉ USTANOVENIA 

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, 
ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby. 

11.2. 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. 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
12.2. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
12.3. Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z 

tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd. 
12.4. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným 

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 
12.5. 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. 

12.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu 
diela 

12.7. ľato zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno 
zhotoviteľ. 
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