
ZMLUVA O DIELO  

č. 57/2019  

Uzatvorené podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

ZHOTOVITEĽ: PBQ, s. r. o. 
 Malachovská cesta 46 
 974 05  Banská Bystrica 
IČO: 36 839 353 
IČ DPH: SK2022449220 
Bankové spojenie:   
IBAN:   
Štatutárny zástupca: Pavel Babarik – konateľ spoločnosti 
 

OBJEDNÁVATEĽ: Záhradnícke a rekreačné služby 
 Švermova 45 
 974 04  Banská Bystrica 
IČO: 00 183 075 
DIČ: 2020459221 
IČ DPH: Nie sme platitelia DPH 
Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN: SK36 7500 0000 0040 1718 9020 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Ivan Šabo – riaditeľ organizácie 
 

I. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky práce na investičnej akcii „Demontáž 
osvetlenia – Štadión SNP, Banská Bystrica“ a to v súlade s projektovou doku-
mentáciou, príslušnými technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie tých-
to prác a odovzdať vykonané práce v tomto rozsahu: 

 demontážne a stavebné práce. 
2. Objednávateľ pri výbere zhotoviteľa diela – „Demontáž osvetlenia – Štadión 

SNP, Banská Bystrica“ použil postup verejného obstarávania – Výzva na predlo-
ženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Záko-
na č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa na základe 
najnižšej ceny stal dodávateľ. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl. V. a VI. tejto zmluvy za vyko-
nané práce, ako aj poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečen-
stvo v súlade s príslušnými technickými normami vzťahujúcimi sa na tieto práce 
a s projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpi-
sy na zaistenie BOZP. 

 
II. MIESTO PLNENIA 

 
1. Práce zhotoviteľ vykoná v „Štadión SNP, Banská Bystrica“, t. j. v mieste urče-

nom projektovou dokumentáciou. 
 
 



 
III. DOBA PLNENIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce v celom rozsahu podľa č. I. tejto zmluvy 

v termíne 40 pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti búracieho povolenia. 
2. Zhotoviteľ vykoná prevádzkové skúšky v týždni pred odovzdaním v mieste vyko-

nania prác. 
3. Dodržanie termínov plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včas-

ného spolupôsobenia objednávateľa, jeho plnenia jednotlivých dohodnutých bodov 
v tejto zmluve po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 
nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

 
IV. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje pri podpise tejto zmluvy odovzdať zhotoviteľovi projekt 

prevedenia prác. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje počas výberu potrebného materiálu, prevádzania prác 

poskytnúť zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom na potrebné spolupôsobenie, 
spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov 
a prípadných zmien, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu pl-
nenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do jed-
ného dňa od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu zmluvné strany dohodnú v prípade 
ak nebudú stavebne pripravené priestory. Objednávateľ je povinný zabezpečiť 
priestory na vykonanie prác tak, aby zhotoviteľ mohol začať tieto práce podľa čl. 
III. tejto zmluvy spolu s vytýčením v základných smerových a výškových bodoch. 
Objednávateľ súčasne zabezpečí pre zhotoviteľa príchod a príjazd. 

3. Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady budú bez technických vád. 
 

V. CENA DIELA 
 

1. Cena za vykonanie zemných prác je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená záväzným rozpočtom zhotoviteľa 
a teda cena je záväzná i v prípade zmien podmienok, za ktorých bol rozpočet spra-
covaný. 

2. Dohodnutá zmluvná cena je =91.630,– € bez DPH, slovom: 
Deväťdesiatjedentisícšesťstotridsaťeur, 0/100. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny o sumu, ktorá nevyhnutne pre-
výši náklady účelne a nutne vynaložené zhotoviteľom len v prípade, ak náklady 
zahrnuté do rozpočtu odsúhlasí s objednávateľom. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať takéto zvýšenie dohodnutej ceny o náklady, 
ktoré nutne a účelne vynaložil zhotoviteľ a ktoré prevýšia náklady zahrnuté do 
kalkulácie po ich riadnom zdokumentovaní. 

5. Cena je dohodnutá bez dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa 
pripočíta k cene podľa platnej legislatívy. 

 
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Faktúra je splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi, alebo od jej prevza-

tia objednávateľom, pričom jej zaplatenie je podmienené riadnym a úspešným 
odovzdaním a prebratím predmetu plnenia. 



2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou konečnej faktúry sa dohodli 
zmluvné strany, že zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

3. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo dostúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na stra-
ne objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované na vyhotovení predmetu pl-
nenia k dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi podľa vzájom-
ne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác zhotoviteľom ku dňu zrušenia (odstú-
penia) od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. V. k splneným 
termínom plnenia podľa čl. III. 

6. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje: 

 označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, 

 číslo zmluvy, 

 číslo faktúry, 

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

 označenie diela, 

 fakturovanú sumu, 

 rozpis už fakturovaných čiastok, 

 pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objed-

návateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonanie prác bude podľa podmienok tejto zmlu-

vy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti a parametre dohodnuté v tejto 
zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré práce majú v čase ich odovzdania objednáva-
teľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady prevedenia prác, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení 
všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objed-
návateľa a ten na ich použití trval. 

4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednáva-
teľovi. 

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia, 
v zmysle ods. 4 do päť dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa va-
dy odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa 
dohodne písomnou formou. 

7. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ 
dodať do päť dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotovi-
teľa označenou v záhlaví tejto zmluvy. 



9. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky podľa čl. VII. ods.3 tejto 
zmluvy, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 

10. Ak zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia uvedený v čl. I. ods. 1 po termíne uvede-
nom v čl. III. ods. 1 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny prác za každý 
aj začatý deň omeškania. 

11. Pre prípad vadného dodania predmetu plnenia uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny predmetu tejto zmluvy. 

 
VIII. SPLNENIE ZÁVÄZKU ZHOTOVITEĽA, ODOVZDANIE 

A PREVZATIE 
 

1. Po vykonaní prác vyzve zhotoviteľ písomne objednávateľa do troch dní k ich odo-
vzdaniu a prevzatiu na mieste plnenia priebehu a výsledku odovzdania a prevzatia 
zmluvné strany spíšu zápis so záverom, kde objednávateľ výslovne uvedie, či 
predmet plnenia preberá, alebo nepreberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

2. Predmet plnenia bude zhotoviteľom odovzdaný a objednávateľom prevzatý aj 
v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, kto-
ré sami o sebe ani v spojení s inými nie sú v rozpore s užívaním. Tieto zjavné vady 
a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí sa stanovením 
termínu znovuodovzdania. 

3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a s obecne záväznými technickými 
normami a predpismi. 

4. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
 

IX. VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVENEJ VECI A NEBEZPEČIE 
ŠKODY NA NEJ 

 
1. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečie škody na nej prechádzajú na ob-

jednávateľa dňom prevzatia predmetu plnenia, uvedenom v zápise o úspešnom 
odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia. 

 
X. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaných prácach na je-

ho požiadanie a to na poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. 
2. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní predmetu plnenia postupovať s odbornou staros-

tlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, jeho pokynmi a rozhodnutiami, ako aj vyjadreniami dotknutých or-
gánov štátnej správy. 

 
XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom jej podpísanie obidvoma zmluvnými 

stranami. 
2. Túto zmluvu o dielo možno meniť alebo doplňovať len formou písomných dodat-

kov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zá-
stupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 



4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne 
v lehote 3 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 
zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy sa pokúsia vyriešiť prednostne 
zmierom a ak by k zmieru nedošlo, jedna strana požiada o rozhodnutie súd. 

6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

 č. 1 rozpočet ceny, vyhotovená zhotoviteľom. 
7. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve o dielo dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej 

vyplývajúce a vznikajúce Obchodným zákonníkom v znení platnom v čase podpisu 
tejto zmluvy. 

8. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si po-
nechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa 15.10.2019                        V Banskej Bystrici, dňa 15.10.2019                              
 
 
 
 
 
 
OBJENÁVATEĽ                                                             ZHOTOVITEĽ 


