
 
 

ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená podľa ustanovení §536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  ,,zmluva“) 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1     Objednávateľ : Podielnické družstvo Bukovce 
           Sídlo :  
           Štatutárny orgán : 
         
  
           IČO : 
           DIČ : 
           Bankové spojenie : 
           Číslo účtu : 
           Telefón /mobil 
           Fax : 
            e-mail: 
           Osoby oprávnené jednať vo veciach: 

- zmluvných: 
 
- obchodných: 
 
- realizačných: 

090 22 Bukovce 130 
Dr. Ján Harvilko, predseda predstavenstva 
       Ján Hačník, člen predstavenstva 
       Ivan Zajac, člen predstavenstva     
31 720 307 
2020526574 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0104670738/900 
054 7493212 / 0903212107 
054 7493217 
agroekobukovce@szm.sk 
Dr.Ján Harvilko- predseda predstavenstva 
     Ján Hačník   - člen predstavenstva 
Dr.Ján Harvilko - predseda predstavenstva 
     Ján Hačník    - člen predstavenstva 
Dr.Ján Harvilko - predseda predstavenstva 
     Ján Hačník    - člen predstavenstva 

 
a 
 

1.2      Zhotoviteľ : Milan Pašeň - MIJA 
            Sídlo :  
            Štatutárny organ : 
            IČO : 
            DIČ : 
            Bankové spojenie : 
            Číslo účtu : 
            Telefón : 
            Fax : 
            e-mail: 
            Osoby oprávnené jednať vo veciach :  

- zmluvných: 
- obchodných: 
- realizačných: 

090 22 Olšavka 57 
Milan Pašeň 
10 783 547 
SK1020766747 
SLSP Stropkov 
0104686756/0900 
0903612665 
0547423622 
nanystavebniny@gmail.com 
 
Milan Pašeň 
Milan Pašeň 
Ing. Peter Pašeň 

           Právna forma: SZČO 
  
  

II. PREDMET ZMLUVY 
  
2.1 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa uskutoční           

stavebné práce : 
Modernizácia maštale pre chov HD 

 
(ďalej dielo) a objednávateľ sa za to zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť cenu za dielo. 

2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v mieste realizácie stavebných prác určenom objednávateľom, t.j. 
v objekte objednávateľa: Podielnické družstvo Bukovce, 090 22 Bukovce 130 

mailto:nanystavebniny@gmail.com
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2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky na dielo v súlade  
s podmienkami stanovenými v procese verejného obstarávania.  

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými objednávateľom, 
s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.   

2.5 Zhotoviteľ nesmie zabezpečiť  realizáciu diela, jej časti alebo vybraných prác prostredníctvom 
tretích osôb. 

  
  

III. TERMÍN PLNENIA ZMLUVY A DODACIE PODMIENKY 
  
3.1 Zhotoviteľ   sa  zaväzuje  zhotoviť  dielo  v rozsahu čl. II.  zmluvy v  termíne 1.3.2014 do 

30.04.2015. 
3.2 Začiatkom vykonávania diela sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá       

zhotoviteľovi miesto k vykonávaniu diela zbavené prekážok a práv tretích osôb. 
3.3 Za objednávateľa je poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor, ktorú objednávateľ           

ustanoví pri odovzdávaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom denníku ( ďalej len            
,,dozor objednávateľa“). 

3.4 Osoba zhotoviteľa zodpovedná za realizáciu predmetu zmluvy :....... 
3.5 Odovzdanie a prevzatie prác potvrdia zmluvné strany tejto zmluvy v dokumente  ,, Protokol           

o odovzdaní a prevzatí diela “ (ďalej len ,,preberací protokol “). 
3.6 K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotoviteľ  povinný vyzvať objednávateľa a najmenej jeden        

pracovný deň stanovený termínom odovzdávania a prevzatia a súčasné odovzdať            
objednávateľovi  návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.7 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať  predovšetkým : 
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa vrátane mien a podpisov poverených zástupcov,  
 - názov diela,        
 - dátum prevzatia a odovzdania diela, 
 - prehlásenie o úplnosti a kompletnosti diela s uvedením drobných vád a nedorobkov, ktoré 
   sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia prevádzke cesty v mieste vykonania diela,  
   ako aj spôsoby ich  urýchleného odstránenia zhotoviteľom. 

3.8 Súčasne s dokumentáciou o odovzdaní diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi atesty            
a certifikáty použitých materiálov a taktiež dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela.    

3.9 V prípade výskytu vád, ktoré bránia bezpečnej a plynulej prevádzke cesty v mieste vykonania          
diela, si objednávateľ vyhradzuje právo prebratie diela odmietnuť až do odstránenia  týchto            
vád na náklady zhotoviteľa.  

3.10 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle  
platných legislatívnych predpisov  a taktiež sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok      
a súvisiace predpisy objednávateľa platné v mieste realizácie diela, s ktorými bude            
preukázateľne oboznámený pred začiatkom realizácie diela.    

  
  

IV. CENA ZA DIELO 
  
4.1 Cena za dielo špecifikované v čl. 2 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného 

obstarávania v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí:                                                                 
                     
                      Cena bez DPH                                       426.785,72   EUR             
                      DPH 20%                      85.357,14   EUR 
                      Cena celkom s DPH                             512.142,86   EUR 
                      Cena celkom s DPH slovom: päťstodvanásťtisícstoštyrisdaťdva Eur, 
osemdesiatšesť centov 
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Špecifikácia  objemov  prác,  výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Rozpočet stavby 
tejto zmluvy. 

4.2 Jednotkové ceny bez DPH uvedené v prílohe č. 1 zmluvy podľa bodu 4.1 sú počas trvania 
zmluvy  platné a nemenné. 

4.3 Ak nastanú skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na ceny, uvedené v bode 4.1, zmena zmluvy 
bude predmetom osobitného rokovania, pričom objednávateľ bude akceptovať len 
zhotoviteľom predložené ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky na zmenu výšky 
dohodnutej ceny v závislosti na celkový finančný objem plnenia zmluvy. 

4.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od pridelených finančných prostriedkov upraviť 
rozsah predmetu zmluvy a lehotu trvania. 

  
  

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 
  
5.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na predmet zmluvy. 
5.2 Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých z vlastných 

zdrojov verejného obstarávateľa. 
5.3 Úhrada za vykonané práce bude zrealizovaná na základe faktúry, prílohou ktorej bude 

potvrdený súpis skutočne zrealizovaného rozsahu stavebných prác, prevzatých 
a odsúhlasených dozorom objednávateľa s lehotou splatnosti do 45 dní po doručení faktúry 
objednávateľovi. 

5.4  V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu , objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota 
splatnosti faktúry plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola opravená faktúra 
doručená objednávateľovi. 

5.5  V prípade nedodržania dohodnutých termínov zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z ceny nezrealizovaných prác za každý deň omeškania. 

5.6 Objednávateľ má právo znížiť výplatu ceny diela a zadržať 10 % z celkovej ceny diela pre 
prípad nesplnenia kvalitatívnych parametrov odovzdaného diela, vrátane drobných vád 
a nedorobkov. Zostávajúcich 10 % z celkovej ceny diela objednávateľ uhradí do 30 dní po 
odstránení uvedených vád a nedorobkov. 

5.7 Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných 
podmienok v určenom termíne, môže si objednávateľ uplatniť majetkové sankcie za 
neodstránenie nedostatkov v sume 16,60 EUR za každý i začatý deň omeškania s odstránením 
nedostatkov za každý nedostatok. 

  
  

VI. ZÁRUČNÁ DOBA A KVALITATÍVNE PODMIENKY 
  
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok a požiadaviek 

uplatnených v procese verejného obstarávania a podľa platných technických noriem. 
6.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v zmysle čl. 3 tejto zmluvy v trvaní 5 

rokov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov odo dňa odovzdania diela do užívania, s výnimkou výrobkov, materiálov, 
zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou 
na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. 

6.3 Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného 
v preberacom protokole. 

6.4 Objednávateľ je povinný zjavné vady bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, najneskôr 
v deň ich zistenia. 

6.5 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
nesplnenia zmluvných podmienok. 
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6.6 Zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa, v prípade nekvalitne 
zrealizovaného predmetu diela, zrealizuje neodkladne náhradné plnenie v požadovanej 
kvalite na vlastné náklady.  

6.7 Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom. 
6.8 Zhotoviteľ je povinný po splnení dohodnutého termínu na vykonanie diela a po jeho prevzatí 

objednávateľom vypratať miesto výkonu diela. 
  
  

VII. ZÁNIK ZMLUVY 
  
7.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí: 

a) zo zákonných dôvodov, 
b) vzájomnou písomnou dohodou, 
c) jednostranným odstúpením od zmluvy. 

7.2 Ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 7.1 písm. b) možno kedykoľvek s tým, že sa v písomnej 
dohode uvedie, na koho podnet sa takáto dohoda končí a dôvod jej ukončenia. 

7.3 Ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 7.1 písm. c) možno v prípade zvlášť hrubého porušenia 
povinností ustanovených v tejto zmluve. Zvlášť hrubým porušením sa rozumie porušenie 
povinnosti jednej zmluvnej strany, pri ktorom nie je možné spravodlivo požadovať od druhej 
zmluvnej strany, aby pokračovala v plnení podľa tejto zmluvy a to so zreteľom na jej obsah 
a účel. 

7.4 Objednávateľ môže ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 7.1 písm. c) najmä, ak má odovzdané 
dielo nedostatky, ktoré bránia jeho riadnemu použitiu podľa tejto zmluvy. Ak sú nedostatky 
odstrániteľné, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak ich  zhotoviteľ neodstránil 
v primeranej lehote.  

7.5  Účinnosť ukončenia zmluvného vzťahu podľa bodu 7.1 písm. c) nastane dňom nasledujúcim 
po doručení oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

7.6 Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný 
plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje: 

- nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým 
spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom 
termíne, 

- postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie 
preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu plneniu zmluvy. 

7.7 Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k omeškaniu v plnení peňažných záväzkov 
o viac ako 45 dní po termíne splatnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia 
realizácie je objednávateľ povinný prevziať všetko, čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela 
a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku. 

7.8 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy 
zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa. 

  
  

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  
8.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch 

týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dní od 
uskutočnenia zmeny. 

8.2  Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
kupujúceho a súčasne po schválení ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, výzva 
č. 2013/PRV/28 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ ako aj po 
uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná 
agentúra a príjemcom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Túto skutočnosť oznámi 



Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov 
________________________________________________________________________________________________ 

5 

objednávateľ zhotoviteľovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I. 
8.3 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných 

dodatkov obidvoch zmluvných strán. 
8.4 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne 
platnými predpismi Slovenskej republiky. V prípade sporu je pre jeho riešenie príslušný súd 
v Slovenskej republike. 

8.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

8.6  Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 
zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajom ním oprávnených 
fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona  č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť obsiahnutá v 
ustanoveniach tejto zmluvy nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej 
mlčanlivosti, okrem skutočností predávajúcim výslovne označených . 

8.7 Zmluvné strany sa počas doby trvania tejto zmluvy zaväzujú zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa tejto zmluvy a po skončení jej platnosti zachovať 
v tajnosti skutočnosti v nej uvedené ešte jeden rok. 

8.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
tri rovnopisy. 

8.9 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili 
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená 
na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. 

  
  
V Bukovciach, dňa 27.09.2013 
 
 
 
 Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa: 
 
 
 
  
 Milan Pašeň       Dr. Ján Harvilko 
 Milan Pašeň – MIJA      predseda predstavenstva    
            Podielnické družstvo Bukovce 
      
 

 


