
 

ZMLUVA O DIELO č.  2020/012218/366 

 
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších  ustanovení a  ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách . 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ:     

Obchodný názov :  MPJ group, s.r.o. 

Adresa:   Priekopská 3690/74 , 036 08 Martin-Priekopa 

Zastúpený :   Ing. Peter Beneš, konateľ 

    Ing. Arch. Martin Šimon , konateľ 

 

Bankové spojenie :  SK69 1100 0000 0029 4005 7137 

IČO :    51 666 499 

DIČ :    2120778792 

Tel.:    0905265892 

 

Objednávateľ: 

Organizácia:   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  

v Martine 

zastúpený:    MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH 

                          regionálny hygienik a  

generálny tajomník služobného úradu 

Adresa :   Kuzmányho 27 , 036 80 Martin 

IČO:     17335621 

DIČ:     2020598899 

Číslo účtu:    IBAN: SK89 8180 0000 0070 0016 7021 

Tel. č. :    043/4012911, 0911514878 

    

 

 

Článok II. 

Predmet plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná stavebné práce na rekonštrukcii 

miestnosti pre umiestnenie OST v budove A objednávateľa.  

 

2. Predmetom plnenia sú stavebné práce zahŕňajú : 

- vybúranie plastového okna o rozmeroch 2100/2400 mm, vymurovanie nosnej steny pre OST   

a zabudovanie vstupných dverí s omietkami a vymaľovaním 

- búracie práce v podlahe  pre umiestnenie odpadového odtoku s vyvedením do trativodu 

- odstránenie radiátora umiestneného pod oknom 

- prívod elektriny z hlavného ističa, ktorý je umiestnený cca 5 metrov po obvode budovy od  OST 

- prívod studenej vody z hlavného rozvodu umiestneného pred budovou 

- rekonštrukcia prístupového chodníka . 

 

3. Na základe požiadavky objednávateľa sa rozsah prác podľa tejto zmluvy môže upresniť. 

Zhotoviteľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa znížiť alebo zvýšiť výmery 

položiek. Fakturácie budú odsúhlasené na základe skutočne vykonaných prác. 

 

 

 



Článok III. 

Cena za dielo 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy v rozsahu článku II tejto zmluvy je stanovená 

Cenovou ponukou zo dňa 9.10.2020, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a zahŕňa v sebe 

všetky náklady na realizáciu diela. Cena za zhotovenie diela je 6.114,36 Eur s DPH ( slovom 

Šesťtisícjednostoštrnásť eur 36100/). 

2. Za splnenie podmienok zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu.  

 

 

Článok IV. 

Miesto plnenia 

 

Miesto plnenia diela je miestnosť č. 4  v objekte RÚVZ Martin, budovy A na ulici  Kuzmányho 27 , 

Martin . 

 

Článok V. 

Čas plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 30 dní od účinnosti zmluvy .  

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom 

ponúknutom termíne. 

3. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať, pokiaľ nevykazuje zjavné chyby a nedostatky.  

 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a 

odošle objednávateľovi po ukončení prác. 

2. Faktúra bude skontrolovaná a po odsúhlasení vykonaných prác bude uhradená v lehote do 10 dní 

od doručenia. V prípade nezrovnalostí vo vykonaných prácach bude zhotoviteľovi odoslaná na 

prepracovanie. 

 

Článok VII. 

Záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo (predmet tejto zmluvy) zodpovedá výsledku 

určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by 

rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo 

obvyklým účelom . 

2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.  

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné reklamácie po odovzdaní diela v lehote tridsiatich  

pracovných dní v záručnom období. 

 

 

 

Článok VIII. 

Podmienky vykonania diela 

 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  



2. Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 

Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, 

sú súčasťou zmluvnej ceny. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 

konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov 

a ich presun zo skladov na stavenisko.  

4. Zhotoviteľ bude pri realizácií prác postupovať čo najohľaduplnejšie, vzhľadom k neprerušeniu 

činnosti objednávateľa, pričom bude harmonogram prác sústavne konzultovať s povereným 

pracovníkom objednávateľa a rešpektovať jeho usmernenia a požiadavky. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov.  

6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.   

7. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po zaplatení dohodnutej ceny za dielo a po 

prevzatí diela. 

 

 

Článok IX. 

Porušenie zmluvných povinností 

 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia zjednanú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny   nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania s platením faktúry za dodaný tovar a vykonané práce, uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

 

Článok XI. 

Ostatné dojednania 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

3. Túto zmluvu je možné meniť po dohode zastúpených strán vždy len písomnou formou. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží po jednom 

exempláre. 

5. Obe strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom ich 

obchodného tajomstva v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

6. V prípade sporu, z tejto zmluvy vyplývajúceho, sa zmluvné strany riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak proces obstarávania nebude 

akceptovaný zo strany poskytovateľa  alebo ak nebudú pridelené finančné prostriedky na 

realizáciu zákazky  zo strany ich poskytovateľa , ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 

 

V Martine dňa 24.11.2020 

 

Za zhotoviteľa :       Za objednávateľa :  

 

 

 

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

Ing. Peter Beneš      MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH 

Konateľ        regionálny hygienik a  

generálny tajomník služobného úradu 

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

Ing. Arch. Martin Šimon  

konateľ 



 

   Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.2020/012218/366 

 

 

 

Popis prác a dodávok 

 
 

popis množstvo Cena bez DPH Cena s DPH v  Eur 

 Vybúranie plastového okna 

2100/2400 mm 18 bm   217,40 260,88 

Vymurovanie nosnej steny pre 

OST 2,4 m2 364,10 436,92 

Zabudovanie vstupných dverí 

s omietkami a vymaľovaním kpl 1 356,60 1 627,92 

Búracie práce v podlahe pre 

umiestnenie odpadového odtoku kpl 340,10 408,12 

Odstránenie radiátora 

umiestneného pod oknom 1 ks 149,60 179,52 

Prívod elektriny z hlavného 

ističa 5 m 227,80 273,36 

Prívod studenej vody z hlavného 

rozvodu 10 m 521,60 625,92 

Rekonštrukcia prístupového 

chodníka 8,5 m2 689,80 827,76 

Dodávka a montáž 

uzamykateľných vchodových 

dverí 1 ks 623,90 748,68 

Odvoz a likvidácia stavebného 

odpadu kpl 604,40 725,28 

    

        

Spolu    5 095,30   6.114,36 

        

 

 

 

 


