
Zmluva o dielo 

 
číslo zmluvy objednávateľa: ..............................  
číslo zmluvy zhotoviteľa: ..............................  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov  

 
zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Názov organizácie: Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica  
Sídlo: Moskovská 2, 9740 04 Banská Bystrica  
IČO: 35677708 
DIČ:    2020982040                                                                         
V zastúpení: Mgr. Marta Melicherová   
Kontaktné údaje: 0904946454   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:  
IBAN:  
Zástupca vo veciach technických: Mgr. Marta Melicherová 
Kontaktné údaje: 0904946454 
e-mail: riaditel@zsmosbb.sk  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Zapísaný:  
Oddiel a Vložka:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
V zastúpení:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (pre euro):  
IBAN (pre euro):  
SWIFT (BIC):  
Zástupca vo veciach technických:  
Kontaktné údaje:  

e-mail: 
  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 
 
 

mailto:riaditel@zsmosbb.sk


 
Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 
realizoval objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na predmet zákazky s názvom „Vegetačná 
strecha nad pavilónom CH, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica“. 

1. Podľa § 261 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) sa záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy bude 
spravovať Obchodným zákonníkom a súvisiacim právnymi predpismi, najmä zákonom o VO, 
zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy budú financované objednávateľom z prostriedkov Nórskeho finančného 
mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SRa a vlastných zdrojov objednávateľa.  

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť 
projektu: „Včelí plán pre biodiverzitu – ACC03P17“ (ďalej len „projekt“). Vzhľadom na 
charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne 
koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu. 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom podľa tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
s názvom: „Vegetačná strecha nad pavilónom CH, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica“ podľa 
podmienok tejto zmluvy a v súlade s výkazom – výmerom (rozpočtom), ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy, predloženým zhotoviteľom (ďalej len „Dielo“). 

Čl. II. 

Čas a spôsob plnenia predmetu zákazky 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a protokolárne odovzdať dielo objednávateľovi v lehote 
do 90 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

2.2. Miestom plnenia je Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica, pavilón CH 

Čl. III. 

Cena za dielo a platobné podmienky 

3.1. Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorá je 
stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena konečná, maximálna 
a nemenná vo výške: 

Cena bez DPH ,- € (slovom: EUR) 
DPH 20% ,- € 
Celková cena s DPH ,- € (slovom: EUR) 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v bode 3.1. tohto článku je možné 
meniť iba v prípade zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za dielo. 

3.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe jednej faktúry vystavenej 



zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi (ďalej len „faktúra“). 

3.5. Faktúra bude vystavená a objednávateľovi doručená po protokolárnom odovzdaní a 
prevzatí diela bez vád a nedorobkov v zmysle článku V. tejto zmluvy. Neoddeliteľnou 
súčasťou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 

3.7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Ak faktúra nebude 
obsahovať náležitosti podľa zákona o DPH, nebudú v nej uvedené náležitosti podľa bodu 
3.8 tohto článku alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, 
objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie, pričom pôvodná 
lehota splatnosti faktúry neplynie a nová lehota splatnosti v dĺžke podľa bodu 3.6 tohto 
článku začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry 
objednávateľovi. 

3.8. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom o DPH. Musí v 
nej byť ďalej uvedené aj: 

3.8.1. číslo zmluvy podľa evidencie kupujúceho „.............................“, 
3.8.2. názov projektu „Včelí plán pre biodiverzitu – ACC03P17“  
3.8.3. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
3.8.4. miesto dodania tovaru: Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica, pavilón 

CH. 
 

  Čl. IV. 

Spolupôsobenie objednávateľa 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác na diele poskytne zhotoviteľovi na vyzvanie 
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní 
doplňujúcich údajov a projektových podkladov, spresnení podkladov a požiadaviek, 
vyjadrení, stanovísk a dokladov, ktorých potreba vznikla v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.2. Objednávateľ sa na vyzvanie zúčastní konzultácií so zhotoviteľom a v primeranom čase 
poskytne svoje vyjadrenie a prípadné pripomienky k navrhovanej koncepcii a riešeniu 
predmetu zmluvy tak, aby bolo možné včas ukončiť práce na predmete plnenia.  

4.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe 
projektu „Včelí plán pre biodiverzitu – ACC03P17“, financovaného z Grantov 
EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ 

a) Zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávneným subjektom úplný prístup k účtovníctvu 
dodávateľa súvisiaceho s projektom,   

b) zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu 
pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, 
Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a 
ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú 
dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR, 

c) zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné 



dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle Správcu programu. 

Čl. V. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

5.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne alebo elektronickou formou prostredníctvom 
zástupcu vo veciach technických objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, že dielo 
je pripravené na odovzdanie objednávateľovi. Na základe tohto oznámenia dohodne 
objednávateľ so zhotoviteľom termín odovzdania a prevzatia diela. 

5.2. O odovzdaní riadne vypracovaného diela bude vyhotovený písomný Protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela (ďalej len „protokol“). 

5.3. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše 
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a lehote na ich odstránenie maximálne 
v dĺžke 10 dní, v ktorej je zhotoviteľ povinný vady odstrániť a bezodkladne na to dielo 
odovzdať objednávateľovi, pričom ustanovenie bodu 5.1 tohto článku sa použije primerane.  

5.4. Odovzdaním a prevzatím diela sa rozumie deň podpísania protokolu. 
 

Čl. VI. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

6.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené 
podľa podmienok stanovených v tejto zmluve a že bude mať počas záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá 
za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. 

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v zmysle 
článku V bod 5.4 tejto zmluvy a končí uplynutím 60 mesiacov pre stavebnú časť, 
v ostatnom uplynutím 24 mesiacov. 

6.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa 
a ten na ich použití trval. 

6.4. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej 
zistenia. 

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád na diele bez zbytočného 
odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom a túto odstrániť v čo najkratšom 
čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ 
sa nedohodol s objednávateľom inak. 

6.6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie 
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

 

Čl. VII. 

Ukončenie zmluvy a zmluvné pokuty 

7.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 
zo strany zhotoviteľa. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa na účely 
tohto článku rozumie najmä porušenie jeho povinnosti začať s realizáciou (fyzickým 
výkonom) Diela priamo na mieste plnenia o viac ako 8 dní od odovzdania staveniska 
objednávateľom. 



7.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zhotoviteľom nevykonaných 
prác vrátane použitého materiálu stanovených v ponuke zhotoviteľa. 

7.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 
zo strany objednávateľa. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa 
na účely tohto článku rozumie najmä porušenie jeho povinnosti uhradiť splatnú faktúru 
zhotoviteľa za vykonanie Diela o viac ako 30 dní a omeškanie objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac ako 10 dní od písomného doručenia žiadosti 
o súčinnosť, v ktorej bude táto súčinnosť presne špecifikovaná. 

7.4. Odstúpenie podľa bodov 7.1. až 7.3. tohto článku je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Nárok 
na náhradu škody vzniknutý odstupujúcej zmluvnej strane z dôvodu porušenia zmluvy 
druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre prípad 
porušenia niektorej z povinností, týmto nie je dotknutý. 

7.5. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je objednávateľ 
povinný uhradiť zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia vykonané práce na Diele, pokiaľ sú 
vykonané v požadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotoviteľa na predmet zmluvy. 

7.6. Pri nedodržaní termínu ukončenia prác zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 250,- EUR za každý začatý deň omeškania. Stanovenú zmluvnú pokutu môže 
objednávateľ započítať s faktúrou zhotoviteľa, ako vzájomné započítanie pohľadávok 
a záväzkov. 

7.7. Pri nedodržaní termínu ukončenia prác zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi škodu, ktorá bola 
objednávateľovi preukázateľne spôsobená z dôvodu nesplneného termínu ukončenia prác 
na Diele. Preukázateľná škoda spôsobená objednávateľovi sa môže započítať s faktúrou 
zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov. 

7.8. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry za uskutočnené práce na Diele zaplatí objednávateľ 
zhotoviteľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. 

7.9. Objednávateľ si uplatňuje náhrady škody od zhotoviteľa, ak nedodržaní podmienky 
úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa 
zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade, ak 
bude objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový 
grant alebo jeho časť. 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

8.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou 
objednávateľa zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 
vlády SR, a to v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. 

8.3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných číslovaných 
dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Ustanovenie bodu 8.1. 
tohto článku platí primerane. 

8.4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 



riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

8.5. V prípade ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, 
nebude tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ to 
nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého 
ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu potom, ako zistia, že 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, ustanovením novým, 
ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy. 

8.6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a 
vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú 
príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

8.7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy sídla zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane 
akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. 
Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta 
doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa 
deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti 
druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu. 

8.8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 
zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 
skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 
strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto 
súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 

8.9. V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja 
podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok 
zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť 
objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo 
dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

8.10. Táto zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ 
dostane 4 (štyri) rovnopisy a zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy. 

8.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto 
zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 
nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú 
svojimi podpismi tejto zmluvy. 

 

            V ........................, dňa...........2022                              V Banskej Bystrici, dňa...........2022 

  za zhotoviteľa:     za objednávateľa: 
 
 
  
   .........................................................     ......................................................... 

                        Mgr. Marta Melicherová 
                                                                                                              riaditeľka školy   


