
Zmluva o dielo 
 

je uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov medzi nasledujúcimi zmluvnými 
stranami: 
 
 Zmluvné strany 

1. Objednávateľ : Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.  

  T. Vansovej 24 

  971 01 Prievidza 

Zastúpený :  JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 

a) zmluvných  JUDr. Ján Martiček 

b) technických Peter Wittemann - vedúci technického úseku 

   wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN :  SK6956000000009018876001 

IČO  :                                   36 349 429 

IČ DPH  :                             SK202 209 2490 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 

 16228/R 

e-mail: sekretariat@smmpd.sk 

číslo telefónu: 046/5111911 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
2. Zhotoviteľ: TERS systém, spol. s r.o. 
 Svätokrížske námestie č. 6 
 965 01 Žiar nad Hronom 

Zastúpený :  Vladimír Švec - konateľ 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 

a) zmluvných  Vladimír Švec 

b) technických Vladimír Švec - stavbyvedúci 

Bankové spojenie : SLSP Žiar nad Hronom 

IBAN :  SK64 0900 0000 0004 1083 3718 

IČO  :                                   315 66 537 

IČ DPH  :                             SK2020479208 

Zápis : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka 529/S 

e-mail: ters@stonline.sk 

číslo telefónu:  

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

Úvodné ustanovenie 
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Zmluvu o dielo uzatvárajú zmluvné strany v súlade a za podmienok uvedených v súťažných 
podkladoch zhotoviteľa, postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 

I. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia plynovej kotolne na 
ul. A. Hlinku 11, hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania a osadenie 

regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1“.  
Predmetom zákazky je  

a) rekonštrukcia plynovej kotolne a elektrickej inštalácie, hydraulické vyregulovanie okruhov 
teplovodného vykurovania, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto 
zmluvy,  

b) rekonštrukcia plynovodu a napojenie novo navrhovaných spotrebičov plynu na ul. A. 
Hlinku 11 v Prievidzi, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto 
zmluvy,  

c) osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1 
v Prievidzi, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy,  
 

Cenová kalkulácia predložená Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom, na základe výzvy na 
predloženie cenovej ponuky, zo dňa 10.11.2017, (tvorí prílohu č. 1, ako neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy), za účelom obnovy objektu a zníženia energetickej náročnosti stavby (ďalej len 
„dielo“). Súčasťou špecifikácie Diela je výzva Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky, 
zo dňa 06.11.2017, na základe ktorej je so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom 
uzatvorená táto zmluva. 

 
2.  Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, na svoje náklady 
a nebezpečenstvo, v rozsahu podľa opisu predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, za 
podmienok stanovených a vzájomne dohodnutých touto zmluvou a podľa pokynov objednávateľa. 
 
3. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje riadne vyhotovené a dodané dielo bez vád 
prevziať od zhotoviteľa v stanovenej, vzájomne dohodnutej lehote na základe odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa článku III. tejto 
zmluvy. 
 

II. Čas plnenia predmetu zmluvy 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu uvedenom v predmete tejto zmluvy, pri 
dodržaní kvalitatívnych, kvantitatívnych i technických podmienok, v súlade s platnými 
technickými normami. Dielo bude riadne zhotovené a odovzdané do 13.12.2017.  

 
III. Cena diela a platobné podmienky 

 
1. Cena za dodané dielo je stanovená na základe cenovej kalkulácie zhotoviteľa, podľa § 3 
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ako cena 
maximálna a platná počas doby trvania tejto zmluvy. Celková cena diela je stanovená 
v nasledujúcom členení:  
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a) celková cena bez DPH 29 953,33 EUR (slovom: Dvadsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiattri 
EUR 33 centov), 

b) DPH: 5 990,67 EUR (slovom: Päťtisícdeväťstodeväťdesiat EUR 67 centov),  
c) Celková cena vrátane DPH: 35 944,00  EUR  (slovom: 

Tridsaťpäťtisícdeväťstoštyridsaťštyri EUR 0 centov). 
 
Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu ako cenu konečnú a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, objednávateľa písomne upozorní. 
Ak je Zhotoviteľ platcom DPH, s ohľadom na charakter  prác a §69, ods. 12 písm.j), v spojení 
s ods.17, zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien, DPH nebude 
Objednávateľovi fakturovať, pričom na vyhotovenej faktúre uvedie  slovnú informáciu „prenesenie 
daňovej povinnosti“. 
 
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena za dielo uvedená v článku III. ods. 1 tejto zmluvy je cena 
maximálna a že zohľadňuje všetky priame i nepriame náklady potrebné na vykonanie uvedeného 
diela,  napríklad: vlastnú dopravu, množstvo spotrebovanej energie k realizácií diela, vodné, stočné 
pri realizácií diela, opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie diela, 
prípadné práce v dňoch pracovného voľna a pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch, prepravu, 
zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov, odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane 
poplatkov za skládkovanie, náklady na stráženie, likvidáciu odpadu  a akékoľvek iné náklady 
súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy. 
 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo za túto cenu zrealizuje v požadovanej kvalite, pri dodržaní 
všetkých platných technických noriem a postupov upravujúcich výrobu, technické prevedenie 
a osadenie. 
 
4. V prípade, ak dôjde k legislatívnej zmene DPH, výška DPH bude vyčíslená a fakturovaná podľa 
právnych noriem platných v čase fakturácie. 
 
5. Cenu objednávateľ zaplatí na základe dodanej faktúry vystavenej zhotoviteľom po riadnom 
a včasnom odovzdaní a prevzatí diela v plnom rozsahu, bez vád a nedorobkov, na základe 
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného poverenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán, ktorý bude spolu so Súpisom vykonaných prác podpísaný poverenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán, tvoriť prílohy dodanej faktúry.  
 
6.  Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje: 
-  označenie poskytovateľa a objednávateľa (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH); 
-  číslo faktúry; 
-  deň vystavenia, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia; 
-  číslo účtu, na ktorý sa má platiť; 
-  fakturovanú základnú čiastku bez DPH, (u neplatcov DPH bude uvedená konečná cena,  

s uvedením „neplatca DPH“),  u platcov DPH nebude Objednávateľovi fakturovať, pričom na 
vyhotovenej faktúre uvedie zhotoviteľ slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“; 

-  rozpis poskytnutých dodávok a služieb potvrdený podpisom a pečiatku zhotoviteľa; 
-  pečiatku a podpis oprávnenej zhotoviteľa. 
 
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve alebo náležitosti 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia novej  faktúry ako 
daňového dokladu vystaveného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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8. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť 
faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, bude sa za deň 
splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 
 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Objednávateľ je povinný: 
a) poskytovať zhotoviteľovi diela súčinnosť pri realizácii diela, 
b) odovzdať zhotoviteľovi diela časť nehnuteľnosti slúžiacej ako stavenisko na uskladnenie 

materiálu zhotoviteľa, na ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať poriadok, čistotu, a na 
vlastné náklady priebežne odstraňovať odpad, suť a nečistoty, ktoré v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa vznikli, 

c) upozorniť zhotoviteľa na nedostatky v priebehu realizácie diela, 
d) prevziať riadne zhotovené dielo v dohodnutom termíne.  

 

2. Objednávateľ má právo: 

a) počas vykonávania diela kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác a priebežne 

zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady diela s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej 

lehote, ale i odsúhlasovať stavebný denník. 

b) skontrolovať všetky práce alebo ich časti, ktoré sa ďalším postupom prác zakryjú alebo sa 
stanú neprístupnými. Súhlas so zakrytím dá objednávateľ formou zápisu do stavebného 
denníka, 

c)  ak počas plnenia diela dochádza k jeho vadnému plneniu,  zastaviť vykonávanie ďalších prác 
až do odstránenie vadného plnenia, 

 
3. Zhotoviteľ je povinný: 

a) pri vyhotovovaní diela riadiť sa pokynmi objednávateľa; 
b) preukázateľne vyškoliť svojich zamestnancov s bezpečnostnými i protipožiarnymi predpismi 

– za prípadné úrazy zamestnancov zhotoviteľa nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ; 
c) pri vyhotovovaní diela v spolupráci so subdodávateľmi zhotoviteľa, sa na zamestnancov 

subdodávateľa vzťahujú tie isté práva a povinnosti ako na zamestnancov zhotoviteľa, 
zhotoviteľ nesie za ich činnosť plnú zodpovednosť ;   

d) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný každý deň 
udržiavať čistotu a poriadok na prevzatom stavenisku, najmä v priestoroch objektu v ktorom 
sa zhotovuje dielo, na priľahlých pozemkoch a  komunikáciách určených na dopravu 
materiálu, a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác na vlastné 
náklady. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na 
zjednanie nápravy v primeranej lehote, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa 
sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, 

e) viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom a mať ho trvale 
dostupný na stavbe počas pracovného času; 

f) do stavebného denníka je oprávnený vykonávať zápisy zo strany zhotoviteľa Vladimír Švec 
stavbyvedúci a zo strany objednávateľa Peter Wittemann-vedúci technického úseku; 

g) do stavebného denníka je povinný  zapisovať všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie 
diela. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1 x týždenne k zápisom 
v stavebnom denníku uviesť svoje vyjadrenia. V prípade, že tak nevykoná má sa za to, že 
s obsahom zápisov v stavebnom denníku v plnom rozsahu súhlasí. 

h) pred každým ukončením časti diela, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, 
vyzvať objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku k prehliadke prác 
minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť 
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objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté , alebo sa stali neprístupnými, na svoj náklad. 
Ak sa však objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote napriek výzve nedostaví, je 
povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak to od zhotoviteľa požaduje. 

i) stavebný denník viesť do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovávať ho minimálne do 
doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. 

j) zabezpečiť, aby  jeho zamestnanci dodržiavali pracovnú disciplínu a zásady BOZP a PO. 
V prípade zjavného porušenia pracovnej disciplíny, zásad BOZP a PO, v prípade ohrozenia 
vzniku škody má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť bez nároku zhotoviteľa na náhradu 
škody, resp. na náhradu nákladov, ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikli. 

k)  zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na vykonanie 

diela, zabezpečiť dodržiavanie opatrení na ochranu majetku tretích osôb, ktoré užívajú 

nebytové priestory objektu, v ktorom sa dielo zhotovuje, 

l) zabezpečiť prijatie a realizáciu opatrení na predchádzanie vzniku škody na majetku 

zhotoviteľa a majetku tretích osôb, ktoré užívajú nebytové priestory objektu, v ktorom sa 

dielo zhotovuje, na ktoré môže mať vplyv realizácia diela,  

m) zhotovovať dielo spôsobom, ktorým bude v minimálnej miere obmedzovať prevádzku 

subjektov užívajúcich nebytové priestory v objektoch dotknutých zhotovovaním diela. 

n) do 3 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní diela odstrániť stroje, zariadenia, 
materiály, ktoré pri svojej činnosti používal. 

  
4. Záväzok Zhotoviteľa zahŕňa najmä:  
 

- zhotovenie diela na „kľúč“ (okrem zhotovenia projektovej dokumentácie) 
- dodávku a montáž technológií, ich častí, súčastí, zariadení, materiálu podľa projektovej 

dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy,  
- ich umiestnenie podľa zadania, 
- dodávku a montáž elektroinštalácie slúžiacej na pripojenie inštalovaných zariadení, 
- uvedenie diela do prevádzky, 
- vykonanie komplexnej skúšky diela 
- vykonanie vykurovacích skúšok diela 
- vykonanie revízií a úradných skúšky inštalovaných zariadení, u ktorých je ich 

vykonanie vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  
- vykonanie revízie tlakových nádob, tlakové skúšky, skúšky tesnosti a ďalšie skúšky 

predpísané STN a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými bude 
preukázané okrem iného aj dosiahnutie kvality a parametrov diela, 

- v prípade potreby zabezpečiť schválenie projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou 
tejto zmluvy, príp. inej technickej dokumentácie technickou inšpekciou, alebo inou 
osobou, ktorá je na takúto činnosť oprávnená, 

- dodanie projektovej dokumentácie, vrátane pasportov, záručných listov a ostatnej 
technickej dokumentácie k všetkým dodaným a inštalovaným technologickým 
zariadeniam a technológiám, 

- zaškolenie pracovníkov objednávateľa v rozsahu potrebnom pre riadnu prevádzku diela, 
- všetky ostatné s dielom súvisiace dodávky a montáže výslovne neuvedené v tomto 

bode. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky časti diela budú nové, nepoužité a nepoškodené, 
budú v súlade s jeho určením a zaručujú úplnú, riadnu, bezchybnú funkčnosť a 
prevádzkyschopnosť predmetu plnenia. V pochybnostiach sa má za to, že predmetom 
diela sú okrem prác a dodávok uvedených v článku I., bod 1.  tejto zmluvy, všetky 
ostatné práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii diela a súčasne aj tie 
práce a dodávky, ktoré súčasťou projektovej dokumentácie nie sú, ale s ohľadom na 
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všetky súvislosti vykonávanie predmetom diela byť majú a Zhotoviteľ ich mal alebo 
mohol na základe svojich odborných a technických znalostí a skúseností poznať alebo 
predpokladať, alebo ak sú potrebné pre dokončenie predmetu  plnenia v súlade s jeho 
určením a zaručujú úplnú, riadnu a bezchybnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť 
predmetu plnenia. 

 
5. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na  pracovisku 

i stavenisku až do času odovzdania diela. 

 

V. Záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za 
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po 
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých 
lehotách. 

3. Pre záruku a akosť diela platia primerane ustanovenia §429 – 431 a §436 až 441 Obchodného 
zákonníka. 

4. Záručná lehota týkajúca sa diela je na vykonané práce 60 mesiacov, na dodané výrobky 24 
mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, 
počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom 
resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia 
živelnou pohromou. 

6. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade 
s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka. 

7. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného 
odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácii musí byť 
vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje. 

8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované 
vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany 
dohodnú písomne. 

9. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, 
alebo ak na podanie reklamácie nereaguje počas doby dlhšej ako 3 pracovné dni, je objednávateľ 
oprávnený poveriť odstránením vady iného zhotoviteľa. Všetky takto vzniknuté náklady je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny, ktorú objednávateľ uhradil inému 
zhotoviteľovi , ktorý odstránil závady namiesto pôvodného zhotoviteľa.  

 
VI. Sankcie 

 
6.1 Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote podľa článku II. tejto 

zmluvy.  

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s ukončením a odovzdaním diela, resp. 

omeškania s odstránením vady alebo vybavenia reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela, 

odstránením vady, alebo vybavením reklamácie . Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej 
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pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa, resp. vystaviť faktúru v zmysle tohto článku, v spojené 

s článkom č. III. bod 6, tejto zmluvy. 

6.3 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, vady 

odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 
6.4 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatné faktúry podľa tejto 

zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

6.5 Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má 

objednávateľ nárok sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou: 

- za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov -  50 eur za každého zamestnanca a každý 

zistený nedostatok 

- za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa 

skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – 665 eur za každého zamestnanca 

- za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby – 995 eur               

za každého zamestnanca 

- za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok – 165 eur  

- za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku, vrátane vykonávania telesných potrieb na 

verejných priestranstvách – 66 eur za každý prípad 

- za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích 

osvedčení – 165 eur za každý prípad 

- za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov – 35 eur za každého zamestnanca 

- za nedodržanie pracovných a technologických postupov – 33 eur za každého zamestnanca 

- v prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávateľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške - 165 eur za každý aj začatý deň omeškania. 

Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 dní odo dňa ich doručenia. Týmito zmluvnými pokutami nie je 
dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody. 
 

VII. Zánik platnosti zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov: 
a) uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvorila, po odovzdaní diela objednávateľovi na 

základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu  v plnom rozsahu – v závislosti od roho, 
ktorá skutočnosť nastane skôr; 

b) dohodou – k dohodnutému dňu alebo udalosti,  
c) výpoveďou – s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, ktorú je objednávateľ 
oprávnený podať pri podstatnom alebo opakovanom nepodstatnom porušení povinností 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy ; 

d) odstúpením od zmluvy – pri podstatnom porušení zmluvy. 
 
2. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je nedodržanie ustanovení čl. II., III., IV. 
a V. tejto zmluvy. 
3. Podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa je nedodržanie ustanovení čl. III tejto 
zmluvy. 

 
 

VIII. Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v 
súlade s § 47a  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení jeho neskorších zmien a 
doplnkov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy. 



 8

 
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy č. 1 až 4. tejto zmluvy. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy 

budú riešiť v prvom rade cestou zmieru.  
                      
4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 50/1976 Zb. o o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a ostatnými 
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.    

 
5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení   niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov. 

 
6. Zmluvné strany súhlasia, aby bola táto zmluva zverejnená v jej plnom rozsahu na webovej 

stránke objednávateľa.                                                                    
                                                                                                                                                                                             
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie nadobudne 

objednávateľ a jedno vyhotovenie nadobudne zhotoviteľ. 

Prílohy:   
 Príloha č. 1- Cenová kalkulácia 
 Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia - plynová kotolňa, hydraulické 

vyregulovanie, elektrická inštalácia,  
 Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia – plynofikácia objektu A. Hlinku, Prievidza,   
 Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia – osadenie regulačného uzla, na prívode 

teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého,   
 

V Prievidzi dňa 14.11.2017             V Žiari nad Hronom dňa 10.11.2017 
 
 
 
 
 
_________________________                                          ___________________________                          

Za objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa: 
          JUDr. Ján Martiček                                                                 Vladimír Švec       
         konateľ SMMP, s.r.o.          konateľ TERS systém, spol. s r.o. 
 


