
ZMLUVA O DIELO 
 

evidenčné číslo Objednávateľa: 
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2011/157/15 

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

predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 66/2011 zo dňa 04.04. 2011 pod zn. 02589-MSP 

 
na predmet obstarávania  

„D1 Fričovce - Svinia“   
 

(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“) 
 

 
medzi zmluvnými Stranami: 

 
Objednávateľ: 
 
Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Sídlo:             Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma:             akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B 

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 
                                   Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
                                   Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva  
Bankové spojenie:       
Číslo účtu:  
IČO: 35 919 001 
IČ DPH:              SK 202 193 7775 
Tel./Fax:  
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 

Združenie „D1 Fričovce “ zastúpené vedúcim členom združenia: 
Obchodné meno:  Doprastav, a.s. 
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B 
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 
 Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva 
 Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:   313 33 320 
IČ DPH:  SK 2020372497 
Tel./Fax:  
 
Druhý člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
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Štatutárny orgán:  Ing. Vlasislav Šlajs, konateľ spoločnosti 
    Ing. Viera Nádaska, konateľka spoločnosti 
IČO:     17 317 282 
IČ DPH:   SK2020316298 
DIČ:    2020316298 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ”) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“) 
 
sa dohodli nasledovne: 
 

1. V  Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných 
Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje. 

2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené v 
zostupnom poradí: 
 
(a) Zmluva o Dielo, Zväzok 2,  
(b) Ponukový list, Zväzok 1 
(c) Zábezpeky, Zväzok 2 
(d) Príloha k ponuke, Zväzok 2 
(e) Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2  
(f) Všeobecné zmluvné podmienky, Zväzok 2  
(g) Požiadavky Objednávateľa, Zväzok 3 
(h) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom, Zväzok 5 
(i) Cenová časť, Zväzok 41 
(j) Doklady o odbornej spôsobilosti hlavného inžiniera projektu a hlavného 

stavbyvedúceho 
(k) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní 

a prevzatí staveniska, Zväzok 2 
 
 Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. 
 

3. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyprojektuje, vyhotoví a dokončí Dielo 
„D1 Fričovce  - Svinia“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 

4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, 
vyhotovenie, dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným 
v Zmluve. 

 
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH.........................................114 590 437,75 eur 
DPH ……..........................................................................................  22 918 087,55 eur 
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH...................................137 508 525,30 eur 
(slovom stotridsaťsedemmiliónovpäťstoosemtisícpäťstodvadsaťpäť eur 30/100) 

 
DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky platnými 
v čase fakturácie. 

5. Účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela. 

6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých 
osôb, ktorými podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

                                                
1
 Cenová čast (Zväzok 4) - ocenená v podobe v akej bola predložená Zhotoviteľom v ponuke 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti 
vo verejnej súťaži na predmet zákazky „D1 Fričovce - Svinia“. Ak nebude možné Dielo 
vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný 
Dielo vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné 
podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe. 

 

7.   V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je úradne 
overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane 
Zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje 
doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení, 
v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. 

 

8. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ.   

 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť 
nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

 

10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú úradne osvedčené kópie dokladov o odbornej 
spôsobilosti vydávaných autorizovaným stavebným inžinierom a stavbyvedúcim na 
základe zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaných osobám, ktorými 
Zhotoviteľ podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti 
vo verejnej súťaži na predmet zákazky „D1 Fričovce – Svinia“.  

 

11.   Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované 
a podpísané  oboma zmluvnými Stranami. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky 
úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy, spolu s podpornou 
dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať 
Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 
2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok 
a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy. Dodatky sa budú 
uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6 a k 31.12 príslušného roku a podklady k nim 
pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy 
uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných 
potvrdení za vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením 
dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou na základe vykonaných 
a odsúhlasených prác, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.  

 

12. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

13. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 
omylu, bez časového tlaku a Zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju podpísali. 
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14. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aj vysvetlenie súťažných podkladov. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa..............                                  V Bratislave, dňa ............... 
 
 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
Odtlačok pečiatky Odtlačok pečiatky 

 
 
 
 
 
  
              Ing. Ján Kotuľa  Ing. Dušan Šamudovský, CSc. 
        predseda predstavenstva     člen predstavenstva 
          a generálny riaditeľ 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
         Ing. Viktória Chomová  Ing. Ján Záhradník 
          členka predstavenstva     člen predstavenstva 


