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Zmluva o dielo 

 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej ako „zmluva“) 
 
 
 
Objednávateľ: MESTO NITRA 
sídlo:                                                     Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
štatutárny zástupca:                              Marek Hattas, primátor 
právna forma: mesto 
IČO:                                                      00 308 307 
DIČ:  202 110 2853 
IČ DPH: SK 202 110 2853 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.         
IBAN:                                     SK0409000000005028001139 
(ďalej len „ objednávateľ“)  
 
a 
 
Zhotoviteľ: B – Stavmont s.r.o.  
sídlo:                                                     Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostoľany 
štatutárny zástupca:                              Marek Belko 
právna forma: s.r.o. 
IČO:                                                     47556579 
DIČ:  2023948817 
IČ DPH: SK2023948817 
bankové spojenie: Fio Banka a. s.  
IBAN:                                    SK1383300000002801139087 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)  

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou 
hodnotou na dodanie stavebných prác za účelom zhotovenia diela: „Obnova náteru 
prestrešenia nosnej konštrukcie a umiestnenie ochrannej siete na nosnej konštrukcii 
prestrešenia na nádvorí Mestskej tržnice v Nitre“ uskutočnenej v zmysle § 117 a nasl. 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu výzvy na predloženie ponuky a jej príloh 

a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť a na vlastné náklady pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi 

nasledovné dielo: 

a) Hygienické čistenie nosnej konštrukcie od trusu a iných nečistôt, 
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b) Čistenie podkladových plôch nosnej konštrukcie od pôvodného náteru, 

c) Základný náter nosnej konštrukcie - jedna (1) vrstva, 

d) Vrchný náter nosnej konštrukcie – dve (2) vrstvy polyuretánovej farby vhodnej na  

kovové (oceľové) povrchy do exteriéru v odtieni RAL 9001, 

e) Realizácia (dodávka a montáž) ochrannej siete proti vtáctvu z polyetylénu vysokej 

hustoty z nehorľavého a netoxického materiálu, s teplotou topenia cca pri 320°C, 

veľkosťou oka 19x19 mm, béžovej (pieskovej) farby, vrátane príslušenstva, 

f) Zber a likvidácia odpadu vzniknutého počas realizácie a po ukončení diela v súlade 

s čl. V. bod 5. tejto Zmluvy, 

    (ďalej ako „predmet zmluvy“ a/alebo „dielo“) 

vykonané na nosnej oceľovej konštrukcii prestrešenia podľa grafických príloh č. 1, 2 a 3, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, na nádvorí budovy národnej kultúrnej 

pamiatky na Štefánikovej triede č. 50  v Nitre, evidovanej v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu pod č. 11871 ako „Kasáreň“, ktorej vnútorné nádvorie sa nachádza na 

parc. reg. „C“ KN č. 2041 v k. ú. Nitra, obec Nitra, okres Nitra,  na LV č. 3681 vo 

vlastníctve objednávateľa slúžiace ako Mestská tržnica v Nitre (ďalej len „Objekt“). 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s platnými právnymi 

predpismi, s odbornou starostlivosťou, bez vád a to v termíne stanovenom podľa Čl. III. 

tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy vykonaný riadne, včas, bez vád 

a nezrovnalostí prevziať a zaplatiť zaň cenu uvedenú v Čl. IV. tejto zmluvy. O riadnom 

prebratí predmetu zmluvy svedčí písomný preberací protokol podpísaný oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy na základe požiadaviek a pokynov 

objednávateľa ako aj v zmysle záväzných stanovísk dotknutých orgánov. 

5. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť súčinnosť, 

nevyhnutnú na zhotovenie predmetu zmluvy, najmä záväzné stanoviská dotknutých 

orgánov ako aj prístup do objektu, podľa podmienok dohodnutých v Čl. V. a VI. tejto 

zmluvy, v ktorom sa konštrukcia prestrešenia nachádza, ako aj poskytnutie podkladov 

a informácií potrebných k realizácii predmetu zmluvy. 

 

Článok III. 

Termíny a 

čas plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v termíne: 

 

Do 31 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 

2. Za právoplatný termín ukončenia sa považuje deň prevzatia predmetu zmluvy, potvrdený 

písomným preberacím protokolom o prevzatí diela, vyhotovený v dvoch rovnopisoch 

a podpísaný oboma zmluvnými stranami, alebo zmluvnou stranou  povereným / 

splnomocneným zástupcom. 

 

Článok IV. 

Cena za zhotovenie diela 

 

1. Cena za zhotovenie diela podľa Čl. II. bodu 1. tejto zmluvy, t. j. celková cena diela  je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle  zákona   č. 18/1996   Z. z.  o  cenách  v   

znení  neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 
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Celková cena diela bez DPH 29 500,00 € 

DPH 20% 5 900,00 € 

Celková cena diela vrátane DPH 35 400,00 € 

 

(slovom tridsaťpäťtisícštyristo eur a 0 centov) 

Zhotoviteľ je platca DPH 

 

2. Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému 

zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté 

vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy. 

3. Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou dokumentácie z prieskumu 

trhu uskutočneného objednávateľom, ktorý predchádzal uzatvoreniu tejto zmluvy. Slúži 

k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác. 

4. Dohodnutá odmena vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 16. 06. 2022, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5. Vyplatenie ceny za dielo podľa bodu 1. tohto článku tejto zmluvy podlieha 

preukázateľnému splneniu povinností na strane zhotoviteľa, predovšetkým však dodržanie 

termínov a iných povinností podľa tejto zmluvy, ako aj vyrovnania všetkých pohľadávok 

(t. j. zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty a iné), ktoré by v priebehu činnosti 

zhotoviteľa mohli zmluvným stranám vzniknúť. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti 

 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne zhotovené dielo 

bez vád, ako aj všetku dokumentáciu súvisiacu s predmetom zmluvy a sprostredkovať 

všetky potrebné informácie súvisiace s predmetom zmluvy v termíne podľa Čl. III. tejto 

zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky a EÚ ako aj podmienkami uvedenými v tejto 

zmluve. 

3.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy sám a na svoju zodpovednosť. Akékoľvek 

úkony vykonané subdodávateľom, alebo inou osobou poverenou zhotoviteľom, musia byť 

vopred písomne odsúhlasené objednávateľom. Za vykonanie a kvalitu takýchto úkonov 

zodpovedá zhotoviteľ. 

4.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zhotovený na základe tejto zmluvy bude 

mať po stanovenú záručnú dobu vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba je 2 

roky odo dňa prevzatia predmetu zmluvy. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet zmluvy vrátane zabezpečenia potrebného 

technického vybavenia či iných pomôcok na prácu vo výškach, strojného a 

mechanizačného vybavenia ako aj prekrytia či inej ochrany okolia pred prípadným 

znečistením, ktoré by mohlo vznikať vykonaním predmetu zmluvy a zabezpečí odvoz a 

likvidáciu vzniknutého odpadu v súlade s platnou legislatívou, hlavne však zákonom 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr však do 7 dní  

od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, t. j. najneskôr do 

15 dní odo dňa prijatia výzvy, ak strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.  

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení objednávateľovi na vyžiadanie predloží. 
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8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy výkon 

kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť 

osobám povereným objednávateľom na takúto činnosť. 
9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov, 

predovšetkým však technickú správu posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 
Zhotoviteľ je povinný použiť podklady poskytnuté objednávateľom za účelom 
spracovania predmetu zmluvy, t. j. nie je možné tieto použiť na iné účely.  

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku a zdraví, ktoré vzniknú objednávateľovi ako aj 

tretím osobám, nedodržaním podmienok stanovených v dokumentácii poskytnutej 
v zmysle bodu 9. tohto článku tejto zmluvy a/alebo konaním, ktoré je v rozpore so 
všeobecne záväznými predpismi. 

11. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončený predmet zmluvy prevezme a to na 

základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorým bude 

konštatované, že dielo bolo odovzdané včas a nevykazuje žiadne vady a nedostatky, resp. 

nedorobky. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za 

skryté vady. 

12. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme dokončený predmet zmluvy v dohodnutom čase 

a mieste plnenia záväzku na základe písomnej výzvy najneskôr v posledný deň termínu 

plnenia. Písomná výzva musí byť doručená objednávateľovi vopred najneskôr päť (5) 

pracovných dní pred dátumom odovzdania. 

13. Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy, ak má vady, ak nie je vyhotovený 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo podmienkami stanovenými 

touto zmluvou.   

14. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky zdravotné a bezpečnostné opatrenia potrebné k 

vykonaniu  predmetu zmluvy tak, aby predchádzal vzniku škôd na majetku a/alebo na 

zdraví osôb v súvislosti s výkonom predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za 

žiadne škody na majetku a/alebo zdraví, ktoré vzniknú tretím osobám nedodržaním tejto 

povinnosti. 

15. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na majetku objednávateľa, ktoré vzniknú 

v súvislosti s výkonom predmetu tejto zmluvy, ako aj nákladov s ich odstránením v plnom 

rozsahu. 

 

Článku VI. 

Postup pri zhotovení diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o plnení predmetu zmluvy minimálne tri 

(3) pracovné dni pred začiatkom prác. 

2. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o každom predpokladanom obmedzení  

užívania Objektu minimálne tri (3) pracovné dni vopred. V prípade dlhodobého 

obmedzenia užívania Objektu je nevyhnutný písomný súhlas objednávateľa k takémuto 

konaniu. 

3. V prípade, že zhotoviteľ zaznamená akékoľvek vady alebo poškodenie na konštrukcii 

prestrešenia vnútorného nádvoria Objektu, je povinný tieto zistenia bezodkladne ohlásiť 

objednávateľovi. Zhotoviteľ nesmie svojvoľne vykonávať žiadne zásahy ani úpravy 

nosných a iných častí konštrukcie prestrešenia vnútorného nádvoria Objektu. 

4. Zhotoviteľ v súlade s požiadavkami objednávateľa je oprávnený vykonávať práce 

s požadovanými materiálmi, akými sú napríklad špeciálne protipožiarne nátery, a je 

schopný zabezpečiť odbornú starostlivosť potrebnú pre prácu s týmito materiálmi. 
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Článok VII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto 
zmluvy najmä, ak zhotoviteľ: 
a) bude v omeškaní s termínom plnenia dohodnutým v Čl. III. tejto zmluvy o viac ako 15 

dní, 
b) bude preukázateľne vykonávať vadné dielo, t. j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ 
objednávateľom v priebehu realizácie diela písomne upozornený, a ktoré napriek 
upozorneniu v primeranej lehote na to určenej neodstránil, a/alebo ktoré sú v rozpore 
so zadaniami a požiadavkami objednávateľa, 

c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo a/alebo inak prejavuje 
svoj úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy, 

d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ 
preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť 
podmienky tejto zmluvy. Tieto okolnosti je zhotoviteľ schopný podrobne špecifikovať a 
vydokladovať. 

3. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 

 

Článok VIII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie v zmysle jednotlivých odsekov tohto 
článku tejto zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou 
so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia. 

2. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v termíne podľa Čl. III. tejto zmluvy,  
objednávateľ má právo udeliť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% bez DPH z celkovej ceny 
za dielo určenej podľa Čl. IV. tejto zmluvy a to do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2% bez 
DPH z celkovej ceny za dielo určenej podľa Čl. IV. tejto zmluvy počnúc 15. dňom 
omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vzniká súčasne objednávateľovi právo odstúpiť 
od zmluvy, ak táto zmluva neustanovuje inak. 

3. Ak sa zhotoviteľ dostane do neodôvodneného omeškania s odstránením vád diela podľa Čl. 
V. bodu 5. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% bez DPH z celkovej ceny za dielo určenej podľa Čl. IV. tejto 
zmluvy za každý deň omeškania. 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok 
z omeškania  vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

5. Ustanoveniami podľa tohto článku tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na 
náhradu škody spôsobenú konaním a/alebo opomenutím konania zhotoviteľom. 

 

Článok IX. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy vo forme písomného dodatku k 
zmluve budú realizované v súlade s ust. §18 zákona o verejnom obstarávaní a to najmä 
v prípade, ak: 
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a) nastanú prekážky v plnení predmetu tejto zmluvy na základe podnetu tretích osôb 
(napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície, atď.), 

b) udalosti nezávislé od vôle zmluvných strán znemožňujúce riadne plnenie predmetu 
tejto  zmluvy – vis maior (štrajk, mobilizácia, živelné pohromy, pandémia, atď.), 

c) po uzavretí tejto zmluvy sa preukázateľne zásadne zmenia východiskové podklady 
rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými 

na území Slovenskej republiky. 

3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. zákon o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov a to ak: 

a) zmluva je Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo 

b) zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 

4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 

Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona o 

slobode informácií a podpisom tejto zmluvy s jej zverejnením vyjadrujú súhlas. 

6. Mesto Nitra nezodpovedá za žiadne porušenie práva tretích osôb, ktoré vzniklo zamlčaním 

skutočností zo strany zhotoviteľa ako aj konaním v rozpore touto zmluvou a/alebo 

v rozpore s ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) sú určené pre 

objednávateľa a jedno (1) pre zhotoviteľa.  

8. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a 

považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi. 

Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to dňom 

odmietnutia.  

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym 

úkonom, túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, táto zmluva bola uzavretá 

slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy ju obidve zmluvné 

strany vlastnoručne podpisujú. 

 

Objednávateľ: Mesto Nitra    Zhotoviteľ: B - Stavmont s.r.o. 

V Nitre, dňa 14.07.2022               V Zemianskych Kostoľanoch , dňa  12.07.2022 

 

 

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

                Marek Hattas     Marek Belko   

primátor mesta Nitra          konateľ 


