
Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ:          Obec Jasenie 

   Jasenie 497 

   976 75 Jasenie 

IČO:   00313521 

DIČ:    2021169909 

v zastúpení:               Ing. Miroslava Pravotiaková                                            
 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovakia, a.s. 

číslo účtu:  SK 66 5600 0000 0020 0030 70001 

 

 

Zhotoviteľ:  Juraj Šnek - SNEKO 

   Školská 447/4 

   976 46  Valaská 

IČO:    45463786 

DIČ:    1077818423 

v zastúpení:               Juraj Šnek  – živnostník                                          

 

Bankové spojenie:  VÚB  

číslo účtu:  2170959651/0200 

  

                                     

 

Uzatvárajú 

 

 

Z M L U V U    O    D I E L O    
podľa § 536 a nasl. ustanovení zákonníka 

 

I.        PREDMET ZMLUVY 

 
1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví v rozsahu a za podmienok v tejto zmluve   

      dojednaných pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo: 

 

,,Rekonštrukcia elektrickej inštalácie budovy Materskej školy v Jasení“ 

 

2.   Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí  za jeho 

         zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

3.   Obsah a rozsah vypracovania predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude vyhotovený 

na základe priloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

 

 

 



II.        CENA 

 
Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške                                 

2 642,37 EUR . Zhotoviteľ nie je plátca DPH. 

 

III.  DOBA PLATNOSTI   

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dojednanej dobe: do 30 dní od podpísania zmluvy.  

 

IV.  MIESTO PLNENIA   

 
Dielo sa bude vykonávať na adrese : Materská škola, 976 75 Jasenie 74. 

 

V.  ZÁRUKA A AKOSŤ 

 
Zhotoviteľ preberá túto záruku za akosť diela : 2 roky od prevzatia hotového diela.  

1. Dielo bude po túto dobu spôsobilé k dohodnutému účelu a zachová si po túto dobu 

dohodnuté vlastnosti.. 
2. Prípadnú reklamáciu vady plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný písomne 

uplatniť bezodkladne po zistení vady. 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť na vlastné náklady bez zbytočného 

odkladu po uplatnení oprávnenej i neoprávnenej reklamácie s nástupom do 3 dní od jej 

obdržania. 

 

VI.  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela do 14 dní po doručení faktúry, ktorú 

vystaví zhotoviteľ po odovzdaní diela.  

 

VII.  POVINNOSTI  OBJEDNÁVATEĽA 
 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi v termíne najneskôr v deň začatia 

prác pracovisko pre vykonanie diela v stave bez faktických a praktických vád, ktoré 

by vykonanie diela znemožňovali a lebo sťažovali. 

2. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi pri začatí prác napojenie na rozvod elektrickej 

energie na rozvod el. energie 220 V. 

 

VIII.  POVINNOSTI  ZHOTOVITEĽA 
 

1. Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela: 

a) bude rešpektovať príslušné vyhlášky o ochrane života a zdravia, dodržiavaní 

bezpečnosti pri stavebných a montážnych prácach a ostatných bezpečnostných noriem 

a predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

b) dodrží kvalitatívne podmienky stanovené STN, ON a nadväznými predpismi 

a vyhláškami. 

2. Zhotoviteľ umožní vstup tretích osôb na stavenisko len po vzájomnej dohode 

s objednávateľom  



3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a za 

škody spôsobené z viny zhotoviteľa počas zhotovenia diela.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a okolí., že bude dodržiavať 

všeobecne platné predpisy, technické normy, bezpečnosť práce a dojednania tejto 

zmluvy. 

          

IX.  ODOVZDANIE  DIELA   
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po zhotovení diela vyzve objednávateľa najmenej 3 pracovné dni 

vopred na preverenie v mieste plnenia, či je dielo vykonané riadne, t. j. v plnom rozsahu podľa 

predmetu zmluvy. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis. 

 

X.  ZMLUVNÉ POKUTY   
 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín dokončenia diela, zhotoviteľ uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý 

začatý deň omeškania. 

2. V prípade dodania chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 10% z ceny predmetu zmluvy. 

3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry, alebo splátky uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň 

omeškania. 

4. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či 

a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať 

samostatne. 

 

XI.  ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY 

 

 

1. Túto zmluvu je možné zmeniť iba výslovným obojstranným písomným dojednaním, 

podpísaným oprávneným zástupcom obidvoch zmluvných strán. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 

a zhotoviteľ obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Ak nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadi sa ustanoveniami obchodného 

zákonníka. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami  

a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

V Jasení, dňa 8. augusta 2016      V Jasení, dňa 8. augusta 2016 

 

 

 

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

               Zhotoviteľ                                                                              Objednávateľ 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste výkonu práce. Zhotoviteľ odstráni 

na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností, pokiaľ je toto uvedené               

v prílohe č. 1 tejto zmluvy                   

 

    Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky legislatívne predpisy 

vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhl. č. 283/2001 Z.z. o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl. č. 284/2001Z.z katalóg odpadov. 

 

          

2.11   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

 

          Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov, 

ktorí sa podieľajú na plnení predmetu diela, na vstupnom školení. 

 

          Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj 

zamestnancov dočasne uvoľnených k výkonu práce na základe dohody 

s objednávateľom.   

 

         Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo 

fyzické osoby oprávnené na podnikanie, musí byť medzi nimi uzavretá dohoda, ktorá určí 

, kto z nich zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na 

spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. Ak sa nedohodnú zodpovedá každý z nich 

v plnom rozsahu.  

 

         Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený. 

Zhotoviteľ zabezpečí svojim pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce 

musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa, alebo jeho dodávateľov  majúcich 

príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

 

2.12   Požiarna ochrana. 

Zhotoviteľ je povinný: 

 

           a/ dodržiavať zákon o požiarnej ochrane 

           b/ dodržiavať STN v náväznosti na PO 

           c/ zabezpečiť skladovanie horľavých materiálov a látok z hľadiska PO 

           f/ pri vzniku požiaru postupovať podľa požiarno-poplachových smerníc 

          

 

III.        ČAS  PLNENIA 
 

3.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo dohodnuté v bode I. tejto zmluvy: 

 

                                                      do    30.4.2016 

 

3.2  V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela a v dôsledku tohto meškania 

zhotoviteľa vznikne objednávateľovi škoda, alebo akékoľvek iné plnenia naviac voči jeho 



odberateľom z dôvodu tohto meškania so zhotovením diela podľa tejto zmluvy, zaväzuje 

sa zhotoviteľ takto voči objednávateľovi uplatnené náhrady hradiť za objednávateľa 

v plnej výške. Ibaže sa preukáže, že k omeškaniu došlo z dôvodov nie na strane 

zhotoviteľa. Pri vykonaní prác nad rámec priloženého rozpočtu zhotoviteľ nie je 

v omeškaní po dobu vykonávania naviac prác v zmysle bodu 2.3. 

  

3.3    Zmluvné strany sa dohodli, že o prevzatí diela bude uzatvorený odovzdávací protokol, 

ktorý bude po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

zmluvy. 

 

3.4  Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno mimo dohody zmluvných strán ukončiť 

iba jej výpoveďou podľa bodu 3.5 tejto zmluvy, alebo odstúpením podľa bodu 3.6 tejto 

zmluvy. 

 

3.5   Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je oprávnený vypovedať bez uvedenia dôvodu 

len objednávateľ. Zmluvné strany si pritom dohodli výpovednú lehotu 30 dní odo dňa 

doručenia takejto výpovede druhej zo zmluvných strán. 

 

3.6    Odstúpiť od tejto zmluvy o dielo je možné v nasledovných prípadoch: 

         a/ v prípade podstatného porušenia zmluvy o poskytovaní služieb 

 

3.7  Podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti 

definovanej v tejto zmluve ako aj prípad kedy sa voči zhotoviteľovi začne konkurzné 

alebo vyrovnávacie konanie, likvidácia, alebo bol proti zhotoviteľovi         zamietnutý 

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo je v obdobnom         konaní 

podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla resp. SR, 

    a/  má v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, 

    b/  má v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného 

         na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a ak má sídlo 

v Slovenskej republike, má evidované nedoplatky príspevku na poistenie         

v nezamestnanosti, má evidované nedoplatky na mzdách či iných odmenách pre svojich 

zamestnancov, 

     c/  bol on resp. jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, 

ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,  

     d/ nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať prácu, alebo poskytovať službu podľa tejto 

zmluvy, 

     e/  má pozastavenú podnikateľskú činnosť, alebo je v obdobnej situácii podľa zákonov 

a predpisov platných v krajine jeho sídla, dopustil sa závažného porušenia odborných 

povinností v období predchádzajúcich 3 rokov 

 

 

IV.        CENA PRÁC, PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1    Cena prác. 

V zmysle zákona č. 18/96 Zb. je cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa bodu  I. 

stanovená dohodou zmluvných strán a je doložená cenovou ponukou zhotoviteľa (príloha 

č. 1). 

 

Cena za zhotovenie diela podľa bodu I. predstavuje čiastku: 

Hrubá stavba:    13.217,03 € bez DPH 



DPH 20%:      2.643,41 € 

Spolu s DPH:    15.860,44 € 

       
4.2    Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na 

zmluvnej pokute 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

 

4.3    Platobné podmienky. 

         Po ukončení prác bude vystavená faktúra na základe odsúhlasených prác a dodávok 

a bude obsahovať súpis vykonaných prác a dodávok. 

         Všetky faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti určené 

všeobecne záväzným predpisom alebo dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, že takto 

vystavená faktúra neobsahuje všetky takéto náležitosti je objednávateľ takúto faktúru 

oprávnený vrátiť do termínu jej splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. 

         Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota 

splatnosti takejto faktúry začína plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

Splatnosť faktúry 14 dní od vystavenia. 

 

 

 

V.        ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 
 

5.1    Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že 

bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

 

5.2    Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi. 

Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinnosti. 

 

5.3    Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy 

objednávateľom. 

 

5.4    Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa 

požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu 

/ihneď/ po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody  nie je vylúčená. 

 

5.5    Dielo má vady ak: 

    a/  nie je dodané v požadovanej kvalite 

    c/  má právne vady v zmysle Občianskeho zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami 

tretích osôb 

 

 

VI.        VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

6.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí 

zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. 

 

6.2   Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú bez súhlasu druhej strany poskytovať tretím 

osobám žiadne cenové, kalkulačné ani iné údaje súvisiace s plnením tejto zmluvy, okrem 

povinností vyplývajúcich zo slovenských právnych predpisov a z tejto zmluvy. Každá zo 

strán môže poskytnúť tieto údaje inej osobe, s ktorou plánuje vstúpiť, alebo už vstúpila 



do akéhokoľvek spôsobu spolupráce alebo uzavrela inú dohodu týkajúcu sa zmluvných 

vzťahov medzi stranami. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete môže príslušná 

strana poskytnúť takéto údaje iba v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné  pre danú 

spoluprácu a ak sa táto osoba písomne zaviaže s príslušnou stranou v záujme oboch strán 

dodržiavať dôvernosť poskytnutých údajov za rovnakých  podmienok, ako sú uvedené 

v tejto dohode (s príslušnými primeranými úpravami). 

         Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť tieto údaje tiež: 

 

    a/  kompetentnému súdnemu, rozhodcovskému alebo inému príslušnému rozhodovaciemu 

orgánu, v súvislosti s akýmkoľvek súdnym alebo rozhodcovským konaním vzniknutým         

a vedeným v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi stranami 

    b/  ak je ich poskytnutie požadované príkazom kompetentného súdu 

    c/   v súlade so zákonom, predpisom, podľa ktorého je strana povinná alebo požadovaná 

konať 

     d/ vládnej, bankovej, daňovej alebo inej kontrolnej autorite, ktorá je oprávnená 

a kompetentná ich vyžadovať 

     e/  účtovnej firme, audítorom, daňovým alebo právnym poradcom, ktorí sú zo zákona viazaní 

mlčanlivosťou 

 

6.3    Zhotoviteľ a objednávateľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa jej podpísania. Túto 

zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami za súhlasu oboch strán. 

 

6.4    Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto Zmluvy pozorne prečítali, porozumeli 

im, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, nemajú výhrady voči jej forme a obsahu 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.   

 

Prílohy:   – Rozpočet  

 

 

   V Jasení, dňa                                                                V Jasení, dňa  

   Za objednávateľa:                                                         Za zhotoviteľa: 

 

          

 

 

 

 



príloha k Zmluve o dielo 

odoberateľ: Obec Jasenie, MŠ Jasenie

dodávateľ: SNEKO - Juraj Šnek, Školská 447/4, 976 46  Valaská

položka názov položky MJ/ks cena/MJ
cena 

celkom €

1 Vodic CY 1.5 cierny 280 0,16 44,80

2 Vodic CY 1.5 zelenožltý 180 0,16 28,80

3 Vodic CY 1.5 svetlomodrý 160 0,16 25,60

4 Vodic CY 2.5 cierny 125 0,16 20,00

5 Vodic CY 2.5 zelenožltý 120 0,26 31,20

6 Vodic CY 2.5 svetlomodrý 118 0,26 30,68

7 Trubka FXP 20 60 0,36 21,60

8 Kábel CYKY-J 3x1.5 25 0,46 11,50

9 Kábel CYKY-J 3x2.5 125 0,75 93,75

10 Svorka krab. D 0,75-2,5/2 50 0,16 8,00

11 Svorka krab. D 0,75-2,5/3 50 0,16 8,00

12 Svorka krab. D 0,75-2,5/4 20 0,18 3,60

13 Krabica ASD 70 15 0,16 2,40

14 Spínac "1" béž 4 2,60 10,40

15 Spínac "5" béž 9 3,40 30,60

16 Spínac "6" béž 1 2,70 2,70

17 Zásuvka 2-zás. béž 1 4,50 4,50

18 Zásuvka béž 39 2,90 113,10

19 Rámik 1-rám béžový 20 0,50 10,00

20 Rámik 2-rám. béž 1 1,10 1,10

21 Rámik 3-rám béž 3 1,58 4,74

22 Rámik 4-rám 1 2,75 2,75

23 Rámik 5-rám 3 3,90 11,70

24 Krabica KU 68L/1 sadrokarton 5 0,56 2,80

25 Krabica KP 64/5L sadrokarton 3 3,20 9,60

26 Sadra 5kg sivá 2 3,70 7,40

27 Svorkovnica lámacia 6336-37 2 0,60 1,20

28 Svorkovnica lámacia 6336-57 2 0,93 1,86

29 Svorkovnica lámacia 6336-67 1 1,10 1,10

30 Svorkovnica lámacia 6336-70 2 3,10 6,20

31 Spínac domový WNT-101Y NO 1/0 1 2,96 2,96

32 Zvoncek  230V 1 9,50 9,50

33 Sviet. 4228 armatúra rovná ker 4 3,85 15,40

34 Sklo závit. masív 4 3,60 14,40

35 Vidlica 5536-2154 220V 1 1,30 1,30

36 Žiarovka 220V 60W 10 0,30 3,00

37 Skrinka kov.72 mod NO 1 149 149,00

38 Vypínac  40/3 40A 1 35 35,00

39 Istic PL6 10B/1 4 4,7 18,80

40 Istic PL6 16B/1 11 4,7 51,70

41 Prúdový chránic PF6 25/4/003 1 34,2 34,20

42 Stykac Z-SCH230/25-40 1 28,5 28,50

43 Mostík PE 7 5 0,8 4,00

ROZPOČET  -  materiál + práca



44 Mostík N 7 5 0,8 4,00

45 Istic PL6 16B/3 1 13 13,00

46 Istic PL6 25B/3 1 16,5 16,50

47 Spínac 4FN 57505 1 2,1 2,10

48 Istic PL6 2B/1 2 5,8 11,60

49 Viecko 125E 3 0,81 2,43

50 Viecko 125 1 0,49 0,49

51 Viecko 68 14 0,16 2,24

52 Viecko 68 1174-25 15 0,16 2,40

53 Viecko 68 2-otv 12 0,16 1,92

54 Rele ZT 570 730 220V + pätica PT 78 740 1 15,2 15,20

55 prepäťová ochrana B+C 1 75 75,00

56 Kryt KJ-3 1 2,7 2,70

57 vodič CY 16 + svorka 15 1,89 28,35

58 kovový žľab 20 2,5 50,00

59 elektroprojektová dokumentácia skutkového stavu 1 85 85,00

60 revízia 1 110 110,00

1 342,37

MATERIÁL 1 342,37

MONTÁŽ 1300

                                                                                           cena celkom € 2 642,37

                                                                                                                                                                     Cena celkom €


