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Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa § 536/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“) 

 
 

Číslo zmluvy: .............  
 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Zhotoviteľ:                  Miroslav Straňák -  SANAM 
 Sládkovičova 305/5, 019 01 Ilava 
IČO: 32 298 307 
DIČ: SK 1020071294 
Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, 
 Číslo živnostenského registra: 302-6553 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN: SK13 0900 0000 0003 6019 8890  
Zastúpený: Miroslav Straňák - majiteľ firmy 
 

/ďalej len ako „zhotoviteľ“/ 
 
2. Objednávateľ: Obec Lednické Rovne 
 Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 
IČO: 00 317 462 
DIČ: 2020615597 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Prima banka Slovenska, a .s. 
IBAN:   SK26 5600 0000 0029 9632 7001 
Zastúpený: Mgr. Marian Horečný, starosta 

 /ďalej len ako „objednávateľ“ 
a spolu so zhotoviteľom ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“/ 

 
 
 
 

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 
2.1. Východiskové údaje: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná 
pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady dielo - práce naviac pri prebiehajúcej 
rekonštrukcii budovy zdravotného strediska v Lednických Rovniach, a to práce v zmysle projektu „Vybudovanie 
centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. IROP/036-Z-302021T484-211/2019.“ Budova zdravotného strediska je vo vlastníctve 
objednávateľa a je evidovaná na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, súp. č. 191, postavená na parc. CKN č. 183/62, 
druh pozemku: Zastavané plochy a nádvorie o výmere 636 m2. 
 
2.1.1. Názov stavby: Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne – 
práce naviac 
 
 

3. PREDMET PLNENIA 
 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebnej časti uvedenej stavby v rozsahu: 
 
3.1.1. Zhotovenie vodorovných hydroizolácií tehlového muriva systémom "SANAM" t.j. podrezanie muriva, 
dodatočné vloženie izolácie, zaklinovanie muriva statickými klinmi a vyplnenie zostatkovej škáry injektážnou 
zmesou. 
 
3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu odovzdá objednávateľ. 
 
3.3. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, 
strojov a zariadení v stavebnej časti projektu. 
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3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 
3.5. Protokolárne odovzdanie diela vykonaného zhotoviteľom vrátane s tým súvisiacich dokladov bude realizované 
podľa požiadaviek objednávateľa. 
 
 

4. ČAS PLNENIA 
 
4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 3 je nasledovný: 
 
4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.1.: 
 
ZAČATIE:             15.6.2020 
 
DOKONČENIE:    23.6.2020 
 
4.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
 
4.3. Dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za dokončené, keď sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa 
predmetu tejto zmluvy a jej dodatkov vrátane predloženia všetkých dokladov o vykonaných skúškach a meraniach 
v súlade s platnými predpismi a odovzdané objednávateľovi.  
 
4.4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie 
je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.  
 
4.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
 
 

5. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 
 
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje v súčinnosti s investorom zabezpečiť pre zhotoviteľa prístup na susediace pozemky 
a prístup k izolovanému murivu.  
 
5.2. Objednávateľ zabezpečí osekanie omietok a obkladu v úrovni rezu. 
 
 

6. CENA 
 
6.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v 
zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa. 
 
6.1.1. Podrezanie a zaizolovanie muriva: /dľa preberacieho protokolu/. Celková plocha cca   25    m2 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 m2 zaizolovanej plochy:       100,- Eur 
 
6.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa pri realizácii predmetu zmluvy. 
 
6.3. K cene prác bude účtované DPH vo výške 20% podľa platných predpisov Daňového zákona. 
 
6.4. Konečná cena bude stanovená na základe skutočne prevedených prác odsúhlasených objednávateľom.  
 
6.5. V prípade prác naviac požadovaných objednávateľom nad rámec ZOD, alebo dohodnutého rozsahu prác, 
resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie, bude toto riešené dodatkom k tejto zmluve.  
 
6.6. V prípade, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi materiál alebo služby, budú tieto pri fakturácií odpočítané od 
konečnej ceny. 
 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
7.1. Konečná faktúra bude uhradená objednávateľom len vtedy, ak zhotoviteľ doloží protokol o ukončení prác, 
alebo potvrdenie vyššie uvedené podpísané stavbyvedúcim objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní od 
doručenia. 
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7.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov.  
 
7.3. V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu je objednávateľ oprávnený vrátiť 
faktúru zhotoviteľovi do 3 dní od doručenia na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením kompletnej faktúry. 
 
 

8. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  
 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.  
 
8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu 
upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 
8.4. Záručné doby jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. 3 sú nasledovné: 
3.1.1. Podrezanie a zaizolovanie muriva: 30 rokov 
 
8.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
 
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín 
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.  
 
8.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou 
formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy. 
 
 

9. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
9.1. V prípade, že sa v murive bude nachádzať aj kameň, murivo nie je možné podrezávať.  
 
9.2. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  
 
9.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v súlade s 
podmienkami projektovej dokumentácie v termíne do:  15.6.2020 
 
9.4. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať 
práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ 
zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. 
 
9.5. Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na 
stavenisku a odovzdá zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých je možné vykonávať stavebné 
práce.  
 
9.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri 
odovzdávaní staveniska.  
 
9.7. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa šatňu, sociálne zariadenia a uzamykateľný sklad. 
 
9.8. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými 
zásahmi tretích osôb.  
 
9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.  
 
9.10. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa na vlastné náklady možnosť napojenia sa na odber úžitkovej vody, 
elektrickej energie 380 V / 63 A a 220 V. 
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9.11. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do 
denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah 
denníka a k zápisom zhotoviteľa vyjadriť svoje stanovisko najneskôr do 3 dní po dátume konkrétneho zápisu. 
Stavebný denník bude počas pracovnej doby na stavbe trvale prístupný.  
 
9.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. 
 
9.13. Objednávateľ má právo zastaviť, resp. prerušiť práce ak zhotoviteľ vykonáva práce vadne t.j. v rozpore so 
zmluvou a platnými normami. 
 
 

10. ZMLUVNÉ POKUTY a UKONČENIE ZMLUVY 
 
10.1. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie dohodnutých termínov dokončenia diela, a 
to vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania. 
 
10.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 0,05% z ceny 
dodávky za každý deň omeškania.  
 
10.3. V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z nezaplatenej faktúry za každý deň omeškania. 
 
10.4. Počas samotného zhotovovania diela je objednávateľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo 
iné, oprávnený od zmluvy odstúpiť z titulu jej podstatného porušenia v prípade, že: 
a) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym zhotovením diela alebo jeho časti oproti termínu odovzdania diela 
uvedeného v článku 4 bod 4.1.1. zmluvy o viac ako 30 dní; 
b) zhotoviteľ nezhotovuje dielo s odbornou starostlivosťou a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k 
náprave; 
c) zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s podkladmi, ktoré podľa čl. 3 bod 3.2. tejto zmluvy poskytol objednávateľ 
alebo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave. 
 
10.5 V prípade ukončenia zmluvy pred jej riadnym uplynutím v zmysle bodu 4.1.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne odovzdať objednávateľovi všetky ním zabezpečené podklady a podklady, ktoré získal v 
rozsahu poskytnutej súčinnosti objednávateľa. 
 
10.6 Pri predčasnom ukončení zmluvy má zhotoviteľ právo na pomernú časť z ceny diela vzhľadom na rozsah 
ním už uskutočnených prác vyplývajúcich z predmetu zmluvy. 
 
 
 

11. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
11.1. Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.3. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť 
súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto 
zmluve. 
 
11.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 
 
11.3. V prípade, že dôjde k zastaveniu prác na diele alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať 
pomerne vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej 
ceny diela. 
 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné a montážne práce uvedené v rozsahu tejto 
zmluvy a na požiadanie umožní objednávateľovi nahliadnúť do tohto oprávnenia.  
 
12.2. Ani jedna zo zmluvných strán nemôže túto zmluvu ukončiť výpoveďou.  
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12.3. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
12.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre objednávateľa je určené 1 vyhotovenie, pre zhotoviteľa 
je určený taktiež 1 rovnopis. 
 
12.5. Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
 
12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej 
miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, 
ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. 
 
12.7. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) 
zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to 
s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej 
zmluvnej strane. 
 
12.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo zmluvných strán 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov.  
 
12.9. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, 
bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti 
postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť 
takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 
 
12.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. 
V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto 
vyhlásenia. 
 
12.11. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, 
doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy 
písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto 
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení 
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 
 
12.12. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o 
spracúvaní osobných údajov objednávateľom ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach 
objednávateľa. 
 
 
V Lednických Rovniach, dňa 15.6.2020        V Ilave, dňa .......................  
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
............................................................   .............................................................. 
         Obec Lednické Rovne                            Miroslav Straňák -  SANAM 
  Mgr. Marian Horečný                  
                   starosta obce              


