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ZMLUVA  O  DIELO 
( ďalej len zmluva) 

 

 číslo TT11035
 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a  nasledujúcich Obchodného zákonníka - zákon č. 

513/1991 Zb. vrátane jeho neskorších zmien a doplnkov. 
 

I. Zmluvné  strany 
 

1. Zhotoviteľ: Enermont, s.r.o. Hraničná 14, 827 14 Bratislava 

IČO: 35 859 423   IČ DPH : SK2020264246 

Bankové spojenie zhotoviteľa: Všeobecná úverová banka, 

                 Bratislava – Ružinov, č.ú. 17 276 400 54/0200 

Čís. reg. v Obch. registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro vložka číslo 28992/B 

Zastúpený : 

Ing. Vladimír Čurgali, konateľ spoločnosti  

Ing. Eduard Kočiský, konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy: 

Ing. Vladimír Čurgali, konateľ spoločnosti  

Ing. Eduard Kočiský, konateľ spoločnosti 

Osoba oprávnená k rokovaniu vo veciach zmluvy: 

            Stanislav Trnka, vedúci tímu výroby Trnava 

Osoba oprávnená k rokovaniu vo veciach  technických: 

            Stanislav Trnka, vedúci tímu výroby Trnava  

Osoba poverená riadením a výkonom  prác: 

                        Vladimír Vaško, stavbyvedúci 

 

2. Objednávateľ:  Obec Trebatice 

Adresa sídla : Ul. Hlavná č. 247/107, 922 10 Trebatice 

IČO : 00313106             DIČ : 2020531007        

Bankové spojenie :   OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu :    9945094/5200 

Štatutárny zástupca :    Mgr. Juraj Valo 

Osoba oprávnená k podpisu Zmluvy : Mgr. Juraj Valo 

 

 

II. Predmet zmluvy 
Dielo : Stavba „Trebatice – prekládka VNK, NNK pri ihrisku“ 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa  vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať nasledovné 

dodávky materiálu, technológií a montážnych prác (ďalej len „Dielo“) na 

stavebných objektoch :   

 

- SO 01 Prekládka VNK a NNK 
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2. Dielo je ďalej bližšie špecifikované Zadaním (Projektovou dokumentáciou – 

Dokumentáciou pre stavebné povolenie) spracovaným projektantom                   

Ing. Dušanom Baničom  Táto dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy ako jej príloha č. 1. 

 

3. Predmetom tejto zmluvy je taktiež koordinácia projekčných a stavebných prác a 

nevyhnutná spolupráca pri tých častiach Stavby, ktoré Objednávateľ zaistil alebo 

zaistí samostatne. 

 

4. Zhotoviteľ bude realizovať svoje práce na Diele v súlade s ďalšími pokynmi 

Objednávateľa, v súlade s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými 

príslušnými záväznými a smerodajnými STN v súlade s technologickými postupmi 

a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu v súlade 

so všetkými platnými zákonmi Slovenskej republiky, inými nariadeniami, touto 

zmluvou i s príslušnými prílohami k tejto zmluve. 

 

III. Vykonanie Diela 

1. Dielo podľa článku II. tejto zmluvy vykoná : Tím výroby Trnava 

2. Občasný technický dozor objednávateľa bude zabezpečovať : Vladimír Vaško 

3. Vo veciach zmluvných sú oprávnené konať osoby podľa článku I. tejto zmluvy. 

 

IV. Cena za Dielo 

1. Podľa § 546 Zák. 513/1991 Zb., Zák. 222/2004 Zz. a Zák. 18/1996 Zz. dohodnutá cena 

predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená na základe individuálnej 

kalkulácie zo dňa 5.3.2013 vo výške: 

 

Názov suma bez DPH

Prekládka VNK a NNK 8 077,37 €

SPOLU bez DPH 8 077,37 €

DPH 1 615,47 €

SPOLU s DPH 9 692,84 €

 

K cenám účtuje zhotoviteľ DPH v zmysle platných predpisov.  

 

2.  Cena je spracovaná na základe  kalkulácie vyhotovenej zhotoviteľom podľa plánu 

dodaného objednávateľom. Podrobný rozpis ceny Diela je uvedený v prílohe č.2 tejto 

zmluvy. Prípadné zmeny v predmete zmluvy, najmä zmeny rozsahu prác oproti 

dohodnutým prejednajú zmluvné strany podľa článku XIII. bodu 2 tejto zmluvy a v zmysle 

§ 549 Obchodného zákonníka si zmluvné strany vyhradzujú právo upraviť dohodnutú cenu. 

 

3.  Cena podľa bodu 1 tohto článku obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou Diela, 

najmä náklady na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie Staveniska, riadenie 

a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, réžiu Zhotoviteľa a zisk, poplatky a 

všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela ( napr. inflácia, zaistenie 

BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a PO (požiarnej ochrany) , zvýšené 

náklady na práce v zimnom období alebo vo viac smenej prevádzke, odstránenie 
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znečistení, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, a pod.) 

 

4.  Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je plne oboznámený s 

rozsahom a povahou predmetu Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce 

trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a 

že pri dojednávaní ceny Diela, uvedenej v bode 1 tohto článku: 

- Prekontroloval Zadanie podľa tejto zmluvy, 

- Preveril miestne podmienky na stavenisku, 

- Zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie ceny Diela 

v rozsahu, uvedenom v tejto zmluve, 

 

V. Čas plnenia 
1. Termín začatia Diela:  20.3.2013 

 

2. Termín dokončenia Diela: do 30.4.2013  

 

3. V prípade omeškania so splnením akejkoľvek povinnosti objednávateľom sa predlžuje 

lehota splnenia záväzku zhotoviteľom primerane k dobe, počas ktorej tieto okolnosti a ich 

dôsledky pôsobili. 

 

4. Priebeh realizácie Diela je uvedený v  Harmonograme Zhotoviteľa, v ktorom sú uvedené a 

vecne definované dôležité termíny začatia a ukončenia jednotlivých častí Diela a  ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 3. 
 

VI. Fakturácia a úhrada prác 
1. Objednávateľ vyhlasuje, že na dodávku Diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy má 

zabezpečené finančné prostriedky. 

 

2. Zhotoviteľ vystaví čiastkovú faktúru vždy na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo 

dielo vykonávané, a to na základe objednávateľom podpísaného súpisu dodaných prác, 

technológií a materiálu na Diele. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru za Dielo ku dňu 

preberacieho konania. Objednávateľ je povinný uhradiť riadne vystavené faktúry, ktoré 

budú obsahovať všetky náležitosti daňového doklad v lehote 14 dní od dátumu ich 

vystavenia objednávateľovi. Zhotoviteľ ja oprávnený pozastaviť zhotovovanie Diela, 

pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek faktúry o viac ako 10 

kalendárnych dní po dátume jej splatnosti.  

 

3. Súpis dodaných prác a materiálu na Diele, ktorý je podkladom pre vystavenie čiastkových 

faktúr v zmysle bodu 2. tohto článku (ďalej len „Súpis“), bude vychádzať z údajov 

denníka, pričom objednávateľ sa zaväzuje podpisovať tento Súpis priebežne, avšak 

minimálne 1x týždenne. 

  

4. V prípade oneskoreného splnenia peňažného záväzku, alebo jeho časti, môže zhotoviteľ 

požadovať od objednávateľa  zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania, ktorú sa objednávateľ zaväzuje uhradiť. 

 

5. Ak zhotoviteľ nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať vo vykonávaní  Diela, 



 člen skupiny ZSE  

                          s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava  

 

 

 

Zmluva o dielo č.  TT11035                       strana č. 4 

je oprávnený vystaviť zálohové listy na dosiaľ  vykonané práce a dodávky na Diele . 

Pokiaľ nedôjde do 3 mesiacov po vzniku práva na zálohu k odstráneniu príčin na strane 

objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený vykonané dodávky prác vrátane vzniknutých 

nákladov vyfakturovať. 

 

VII.  Odovzdanie a prevzatie Diela 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje telefonicky na čísle +421 908 782 198 v lehote 3 pracovných dní 

pred ukončením Diela oznámiť objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravená na 

odovzdanie a prevzatie.. Zmluvné strany sa na základe tohto oznámenia dohodnú na 

harmonograme preberacieho konania. V prípade, že k dohode zmluvných strán nedôjde, je 

objednávateľ povinný najneskôr v lehote 7 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom začať 

preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. 

 

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať Dielo jeho riadnym dokončením a 

odovzdaním Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Dielo  sa považuje 

za riadne a včas dokončené, ak bolo realizované bez vád a nedorobkov, má vlastnosti 

stanovené právnymi predpismi, touto zmluvou, STN a inými normami, ktoré môžu byť 

k Dielu uplatnené. 

 

3. Objednávateľ je povinný v prípade, že zhotoviteľ realizoval dielo bez vád a nedorobkov 

a má vlastnosti stanovené právnymi predpismi, touto zmluvou, STN a inými normami 

prevziať dielo, o čom sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.  

 

4. Pred zahájením preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný pripraviť nevyhnutné 

doklady, ktoré majú byť odovzdané Objednávateľovi spolu s Dielom, a to najmä: 

- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, vrátane digitálnej formy tejto 

dokumentácie ak je to dohodnuté v rozsahu diela, 

- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach a revíziách Diela, 

- ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie Diela, hlavne ak vyplývajú 

z právnych predpisov a stavebného povolenia (prípadne uviesť súpis ďalších 

predkladaných dokladov),  

- kópia stavebného denníka, 

- doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdaného Diela, 

- nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú pre prevádzkovanie Diela (záručné listy, 

návody na obsluhu, atesty, zápisy o skúškach, revízne správy, doklady o zaškolení 

obsluhy a pod.). 

- atesty a certifikáty použitých materiálov preukazujúcich zhody výrobkov pre 

stavbu, 

-  všetky ostatné doklady, ktoré je potrebné doložiť ku kolaudácií Diela 
 

5. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k vykonanému dielu až úplným zaplatením ceny Diela 

dohodnutej v tejto zmluve ako aj prípadných ďalších záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi, 

ktoré mu v súvislosti s touto zmluvou vznikli.  Zaplatením sa rozumie pripísanie peňažných 

prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

 

VIII. Záručná doba a zodpovednostné vzťahy 
1. V zmysle § 429 Zák. 513/1991 Zb. sa stanovuje záručná doba Diela 24 mesiacov. Práva zo 
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zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ 

reklamovať v  preberacom protokole, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. 
Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Diela. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady 

Diela, ktoré vznikli poškodením Diela spôsobeného zásahom objednávateľa alebo inej osoby, 

nedodržaním pokynov, postupov stanovených zmluvou, návodom na obsluhu, zásahom prírodného 

živlu, vyššou mocou. 

 

2.  Objednávateľ je povinný písomne reklamovať vady, ktoré sa v priebehu záručnej doby na 

diele vyskytnú, a to najneskôr v lehote 3 dní od výskytu vady. Reklamácia sa uplatňuje 

písomne na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, e-mailom na adresu 

stanislav.trnka@enermont.sk V reklamácii uvedie Objednávateľ popis vady. 

 

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady Diela bezplatne odstrániť. Práce na odstraňovaní 

reklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný zahájiť: 

 v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, do 7 dní od obdržania 

písomnej reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr 

však do 30 dní od začatia ich odstraňovania, 

 v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané 

okolnosti a vniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) do 12 

hodín od obdržania písomnej reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom 

termíne, najneskôr však do 21 dní od začatia ich odstraňovania, pričom Zhotoviteľ 

je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby bola zabezpečená 

prevádzkyschopnosť dotknutej časti Diela, resp. technického zariadenia, pokiaľ sa 

strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak. 

 

 

4.  Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím 

preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol Dielo prevziať. 

 

5.  Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty nedokončených 

stavebných objektov uvedených v článku IV za každý začatý deň omeškania.  

 

IX. Stavebnomontážny denník 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej 

iba "denník"), do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre splnenie 

tejto zmluvy. 

 

2. Denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú zapísané 

všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na montážne práce. 

 

3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. 

 

4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť 

denník končí odovzdaním a prevzatím Diela. 

 

5. Ak objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný pripojiť 

najneskôr do 3 dní svoje vyjadrenie. 



 člen skupiny ZSE  

                          s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava  

 

 

 

Zmluva o dielo č.  TT11035                       strana č. 6 

 

6. Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka možno meniť alebo dopĺňať zmluvu, pričom 

dohoda musí byť jednoznačne podpísaná poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

X. Neodvrátiteľné okolnosti 
1. Týmito okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov zo 

zmluvy a za škodu, sa rozumejú udalosti : 

a)  spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, poveternostnými vplyvmi 

znemožňujúcimi montáž v zmysle platných noriem STN). 

b)  osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 

(násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu politického 

charakteru, priemyselné a iné katastrofy). 

 

2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie 

zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené 

neodvrátiteľnými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných 

povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvrátiteľných okolností trvať. 

 

XI. Spolupôsobenie objednávateľa 
Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytovať zhotoviteľovi potrebnú 

súčinnosť a pre montážne práce zabezpečí najmä: 

 

1.  Právoplatné stavebné povolenie. 
 

2.  Uvoľnenie staveniska prípadnú súčinnosť pri zabezpečení uvoľnenia príslušného 

staveniska. 
 

3.  Vstupy na dotknuté pozemky 
 

XII. Zakrývanie prác 

Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa formou zápisu v denníku alebo 

priamym oznámením k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými. Výsledok preverenia prác sa zapíše do denníka. Ak sa 

objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady 

dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. 

 

XIII. Ostatné dojednania 
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti súvisiace s vykonávaním 

Diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny materiálov, technologických postupov a prác 

oproti predloženej projektovej dokumentácii budú vopred prejednané v súčinnosti 

objednávateľa a zhotoviteľa zápisom do denníka. 
 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť si navzájom škodu, ktorá vznikne porušením ich 
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povinností uložených v tejto zmluve. 

 

4. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a 

ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, 

pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať pri realizácii Diela poriadok a čistotu, bez zbytočného 

odkladu odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii Diela, a to v súlade so 

zákonom o odpadoch a stavebným zákonom. Ďalej je Zhotoviteľ povinný na svoje 

náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho 

činnosťou. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstraňovať všetky znečistenia 

a poškodenia komunikácií, ku ktorým dôjde prevádzkou v priebehu realizácie Diela, ako 

to vyplýva z príslušných právnych predpisov.  

 

XIV. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov uvedených v článku I. tejto 

zmluvy. Účastníci vyhlasujú, že pred uzatvorením zmluvy si jej obsah prečítali, obsah 

vzájomne odsúhlasili a na znak svojej slobodne a vážne prejavenej vôle podpísali 

vlastnoručným podpisom. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov 

o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných 

vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho 

rozhodnutie bude pre strany záväzné. 

 

3. Objednávateľ je povinný zmluvu o Dielo potvrdiť do 3 dní od doručenia návrhu zmluvy. 

Po uplynutí tejto lehoty zhotoviteľ môže prijatie návrhu odmietnuť ako oneskorený návrh. 

 

4. V prípade potvrdenia zmluvy objednávateľom po termíne uvedenom v čl. XIV. bod 3 

môže zhotoviteľ posunúť termíny plnenia zmluvy v zmysle čl. V. bod 3 tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa 

spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.. 

 

6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné dohodnúť výlučne písomne, po vzájomnej 

dohode obidvoch zmluvných strán. 

 

7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. predĺžiť lehotu splnenia záväzku podľa 

čl. V. tejto zmluvy, ak nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať v postupe prác 

na Diele. Vzniknuté nároky vysporiada s objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

 

8. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im       

boli zverené ich zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám, ani tieto informácie        

nepoužijú  pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy.  

 

 9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch: 



 člen skupiny ZSE  

                          s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava  
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 2 x pre objednávateľa 

 2 x pre zhotoviteľa. 

 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa        V Bratislave  dňa   

 

 

 

 

 

 

 

 

Enermont s. r. o.                                        Obec TREBATICE  

Ing. Peter Németh                               Mgr. Juraj VALO                                     

         
    

 

 

                                                                                       

                                                                    

Enermont s. r. o.          

Stanislav Trnka   
         

         zhotoviteľ        objednávateľ 


