
       Zmluva o dielo č. SPO ZV-358/2011 
na  realizáciu diela, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka 

 

Čl. I. 
 
                                                    Z m l u v n é   s t r a n y  
 
 
1.1    Objednávateľ                   : Slovenská republika Ministerstvo obrany 
                                                      Sekcia majetku a infraštruktúry 
                                                      Kutuzovova 8,   832 47  Bratislava 
 
         V zastúpení štatutárneho  
         orgánu                                 : RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ – generálny riaditeľ Sekcie  
                                                        majetku a infraštruktúry 
                                                                                              
         IČO                                     :  308   455  72 
         Bankové spojenie                : Štátna pokladnica 
         Č.účtu                                  : 7000171215/8180 
         Oprávnený rokovať vo veciach  

    zmluvných                           : RNDr. Ing. Marián Viskupič – generálny riaditeľ SEMaI 
    technických                         : Ing. Ladislav Varga – poverený riaditeľ SAMaV Košice 
     

                 
 1.2 Zhotoviteľ                      :    Cavern, s.r.o.  

Názov, sídlo                         Tulipánová 36, 979 01 Rimavská Sobota      
Štatutárny zástupca          :   Ladislav Iždinský, konateľ  
Telefón, fax, E-mail         :   t: 0903 555 356, f: 047 56 343 43, cavern@cavern.sk 
IČO                                  :   36 640 247 
IČ pre DPH                      :   SK2022044244 
Bankové spojenie                 Unicredit Bank pobočka Lučenec 
č.účtu                               :     
Oprávnený jednať vo veciach 
zmluvných                       :    Ladislav Iždinský 
stavbyvedúci                    :    Ján Šimon 
č.oprávnenia                     :    07827.10.30 
 
Registrácia v živnostenskom registri(Obchodnom registri) : 
 

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1,1.2  si oznámia zmluvné strany doporučeným      
         listom 
1.4.   Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú  akciu 
 
              Badín – odstránenie 6 ks stožiarov výstražného osvetlenia 
 

zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 102 zákona 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 
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                                             Čl.II. 
                                 Predmet plnenia 

 
2.1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje , že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa  zhotoví a objednávateľovi v dohodnutom termíne odovzdá stavebné 
dielo:   

                                                  
             Badín – odstránenie 6 ks stožiarov výstražného osvetlenia 
 
2.2. Dielo sa skladá z objektov: - 6 ks stožiarov 
                                                      - 6 ks betónových pätiek  
 

Predmetom zákazky je: 
1. etapa: odstránenie šiestich kusov stožiarov výstražného osvetlenia  
2. etapa: odstránenie 6 ks betónových pätiek v závislosti od poveternostných  

          podmienok, terénne úpravy. 
 
2.3.   Objednávateľ sa zaväzuje: 
         - dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu                    

  podľa platobných podmienok v čl.V zmluvy. 
 

Čl.  III. 
Čas plnenia 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  zrealizovať predmet plnenia do: 
         1. etapa:  do 30.4 2011 
         2. etapa:  do 31.8.2011   (podľa poveternostných podmienok) 
 
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko do 5 dní od podpisu  

zmluvy. 
      

3.3.   Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ  nie je v omeškaní s termínom dokončenia  
 diela uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu      
 s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane    
objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na 
úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.                                                                            

 
Čl. IV. 

 Cena diela 
 
4.1.   Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných  
         strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších  
         predpisov ako cena maximálna. 
 
         Cena predmetu plnenia              v  €  
 
         1.etapa: 
         cena diela bez DPH                                   :  3860,00 € 
         DPH 20 %                                                  :   772,00 € 
         Cena za 1. etapu celkom vrátane DPH  : 4632,00 € 
 
          Slovom: štyritisícšesťstotridsaťdva eur 
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         2.etapa:       
         cena diela bez DPH                                    :  6030,00 € 
         DPH 20  %                                                  : 1206,00 € 
         Cena za 2. etapu celkom vrátane DPH   :  7 236,00 € 
                                            
         Cena diela celkom: 
         Základ pre DPH :                                   9890,00 € 
         DPH 20 %          :                                   1978,00 € 
         Cena diela vrátane DPH:                   11868,00 €    
 
          Slovom: jedenásťtisícosemstošesťdesiatosem eur                             
 
 
4.2.  Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo   
        odchylne od požiadaviek objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, 
        objednávateľ neuhradí. 
 
                                                                     Čl. V 
                                                    Platobné podmienky, fakturácia 
 
5.1    Práce budú fakturované po ukončení prác dvomi faktúrami,  v súlade s rozdelením prác  
         do dvoch etáp,  na základe súpisu vykonaných prác a ich ocenenie v súlade s  cenovou      
         ponukou zhotoviteľa. Celková  cena diela bude znížená  po predložení faktúry za      
        1.etapu o cenu získanú z vyťaženého  kovového odpadu, dokladom čoho bude aj vážny  
         lístok a potvrdenie príjmového dokladu zo zberných surovín. 
         Zmluvná cena bude po predložení prvej faktúry vrátane dokladu zo zberných surovín  
         upravená dodatkom k  zmluve. 
 
5.1.1.Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do   
         3 pracovných dní od predloženia súpisu  prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady,  
         vráti ho zhotoviteľovi  na prepracovanie. 
            
5.2.  Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 odst.1 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej     
         hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2  
         tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení a protokolárnom prevzatí  
         realizovaných prác v štyroch vyhotoveniach. 
  
5.2.1. Splatnosť faktúry je  30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
 
5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2., je objednávateľ 

oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti  začne plynúť 
odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
 

                                                      Čl. VI.  
                                       Zodpovednosť za vady 

 
6.1.  Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za 

konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie 
diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia 
§ 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zrejmé vady písomne reklamovať 
do 15 dní po prevzatí diela. 
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6.2.   Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri  
         reklamačnom konaní. 

 
                                                    Čl. VII 
                             Vykonanie diela a jeho odovzdanie 
 

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 
podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy. 

 
7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 

ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými 
pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach.) 

 
7.4.   Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR  
         č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za  
         zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku  
         podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na  
         zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,  
         zákona č.124/2006 Z.z. a zákona č. 309/2007 Z.z. 
         Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: 
          Autorizovaný bezpečnostný technik , číslo osvedčenia: ev.č. 
     vydané Národným inšpektorátom práce v Košiciach             

 
7.5.  Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001  
        Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z. 
 
7.6.  Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný  stavebný dozor nad realizáciou 
         diela a nad dodržiavaním  zmluvných podmienok. Výkonom občasného stavebného  
         dozoru poveruje                 č. oprávnenia           ,  ktorý má za týmto   
         účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.  
         
7.7.  Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom   
         postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 

Na ich kontrolu zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa najmenej 3 
pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou 
kontrolou podľa  ustanovenia §553 Obchodného zákonníka. 

 
7.8.   Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho:  
                                        číslo oprávnenia:  
 
7.9.   Dielo sa bude preberať v dvoch etapách v súlade s bodom 3.1.tejto zmluvy. 
 
7.10.  O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len  
          ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.    
 
7.11.  Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ 
          v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.  
 
7.12.  Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu. 
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                                                           Čl. VIII. 
                                                   Stavebný denník      
 
8.1.    Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska 
          až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri záverečnom preberaní  
          prác. Stavebný denník sa musí v čase realizácie prác nachádzať na stavbe a musí byť  
          prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ  v deň, kedy boli  
          práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 
 
8.2.   Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka  vykonávať  
          záznamy poverení zástupcovia objednávateľa  a príslušných orgánov štátnej  
          správy a štátneho dohľadu. 
   
                                                                       Čl. IX. 
                                                            Zmluvné pokuty 
 
9.1. Zhotoviteľ zaplatí  za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu 

 0,05  % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa 
             zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom 

 
9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý týždeň 
omeškania. 

 
9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi 

škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu 
vyplývajú. 

  
9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 
                                                    
                                                                          Čl. X. 
                                                  Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 
 
10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

– ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko  
– ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené 

vady neodstráni  v dohodnutých termínoch 
– ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby 

 
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení musí  
         byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 
 
 10.3. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po podpise zmluvy, vykonané práce budú  
          odúčtované  faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré  zhotoviteľovi preukázateľne  
          vznikli odo dňa podpisu zmluvy do dňa doručenia písomného odstúpenia od zmluvy  
          o dielo a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela. 
 
10.4.  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy o dielo zo strany            
          zhotoviteľa,  má obstarávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti so  
          zrušením alebo odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje  
          objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty  podľa Čl. IX  tejto zmluvy 
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                                                          Čl. XI. 

                                           Záverečné ustanovenia  

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

11.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým  sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

11.3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR  na internete.  

11.4.  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných                                                                      
dodatkov,  podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných          
strán.  

11.5.  Táto zmluva je vyhotovená v 5 výtlačkoch:  výtlačok č. 1  pre SAMaV Košice,   
výtlačok č.2 a 3 pre SPO Zvolen,  a výtlačky č. 4 a 5 pre zhotoviteľa.  

 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa .........................                                    V............................. dňa ..................... 

 

 

 Objednávateľ:                                                                     Zhotoviteľ: 

 

 

 

RNDr. Ing. Marián VISKUPI Č     Iždinský Ladislav 

 generálny riaditeľ SEMaI      konateľ Cavern, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 


