
ZMLUVA O DIELO 
 
 
 

Čl. I 
Účastníci zmluvy 

 
Základná škola s materskou školou 
So sídlom: Krivany 1, 082 71 Krivany 
Tel. kontakt: 051/457 24 76 
IČO: 37876996 
DIČ: 2021673588 
 
/ďalej ako „objednávateľ diela“/ 
 
a 
 
HYDRO KOMFORT, s.r.o. 
So sídlom: Kostolná 102/10, 082 71 Krivany 
Tel. kontakt: 0907 345 860 
IČO: 54420407 
IČ DPH: SK2121657857 
 
/ďalej ako „zhotoviteľ diela“/ 
 

sa v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli takto: 
 

Čl. II 
Základné ustanovenia 

 
Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo spočívajúce v oprave pokrytia 

strechy o výmere cca 210 m2 na budove ZŠ s MŠ Krivany. Ide o dve strechy spojovacích 
chodieb základnej školy o výmerách 77,8 m2 a 128,45 m2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie. 
           Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť na 
svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase v termíne  27.6.2022 najneskôr do 
08.7.2022. V prípade nepriaznivého počasia objednávateľ predĺži termín realizácie diela o dni, 
počas ktorých nemohol zhotoviteľ vykonať stavebné práce na predmete zmluvy. Nepriaznivé 
počasie bude zaznamenané v stavebnom denníku. Za nepriaznivé počasie sa považuje v letných 
mesiacoch obdobie búrok a nepretržitých dažďov, silný vietor a iné nepredvídateľné prírodné 
kalamity. 
           Odovzdanie stavby sa predĺži o každý takýto deň. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte 
pred dojednaným časom. Záručná doba na vykonané dielo je 5 rokov od odovzdania. 
Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ 
samostatne. 
           Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, 
výrobkov, prác, výkonov a zariadení podľa rozpočtu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na 
profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť pričom bude rešpektovať technické špecifikácie a platné právne predpisy a 
ustanovenia tejto zmluvy. 



 
Čl. III 

Predmet diela 
 

 Dielom tejto zmluvy je „Pokrytie strechy spojovacích chodieb základnej školy.“ Pri 
navýšení viac prác mimo priloženého rozpočtu, sa budú realizovať a fakturovať až po dohode 
s investorom a jeho dozorom.  
 

Čl. IV 
Cena za dielo 

 
 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela určenú 
spôsobom určených v tejto zmluve. Cena a vykonanie diela sa určuje na dohodnutú sumu 5.450 
€ s DPH. 
         Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela určenú podľa 
predchádzajúceho odseku v lehote do 14 / štrnásť/ dní od vykonania diela na základe faktúry – 
daňového dokladu zhotoviteľa. Za zaplatenú úhradu sa v rámci tejto zmluvy považuje pripísanie 
platby na účet zhotoviteľa. 
 

Čl. V 
Spôsob vykonávania diela 

 
 Ohľadne vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, má postavenie 
predávajúceho. Kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela. 
 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený 
dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela 
a dielo vykonával riadnym spôsobom. 
 Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúcej sa veci, na ktorej sa 
má vykonať dielo a tieto prekážky neumožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je  
zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu 
diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela 
prerušiť. Ak sa strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo 
strán od zmluvy odstúpiť.  
           Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo a dielo sa považuje za vykonané jeho 
riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v mieste kde 
sa dielo podľa svojej povahy vykonávalo (budova ZŠ s MŠ Krivany). Objednávateľ je povinný 
predmet diela prevziať na základe výzvy zhotoviteľa. V prípade porušenia povinnosti 
objednávateľa dielo prevziať sa má za to, že dielo je vykonané okamihom, keď zhotoviteľ 
umožnil objednávateľovi s dielom riadne vykonávaným nakladať v mieste kde sa dielo podľa 
svojej povahy vykonávalo (budova ZŠ s MŠ Krivany). 
          O odovzdaní predmetu diela sa spíše zápisnica (odovzdávací a preberací protokol), ktorú 
podpíšu obe strany. Zmluvné strany sa zaväzujú pri odovzdaní a prevzatí diela premerať a zistiť 
rozsah zhotoviteľom skutočne upravenej plochy v znení podľa čl. IV. tejto zmluvy 
a v závislosti od spoločne nameraných a odsúhlasených výmer upravenej plochy a za použitia  
jednotkových cien určiť výslednú cenu diela. Rozpis jednotkových cien a prác bude uvedený 
vo faktúre. Pri porušení tejto povinnosti sa cena za vykonanie diela určí podľa výmery zistenej 
zhotoviteľom diela. 
 
  



Čl. VI 
Podmienky vykonania diela 

 
 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  
 

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a zariadení a ich presun do areálu ZŠ s MŠ Krivany. 
 

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v areáli ZŠ s MŠ Krivany a na vlastné 
náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 
Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní na pracovisku objednávateľa pre oblasť BOZP a 

OPP zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
ochrany pred požiarmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a od nich sa 
odvíjajúcich predpisov, ako i ostatných predpisov BOZP a OPP. 

 
Zhotoviteľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej 

havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou 
zhotoviteľa v areáli objednávateľa aj objednávateľovi, s cieľom zabezpečenia objektívneho 
vyšetrenia. 
 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 

Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, udeľuje objednávateľovi súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy na evidenčné účely, 
najmä vedenie registra zmlúv, na dobu neurčitú. Zhotoviteľ môže súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení kedykoľvek odvolať.  

 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 

obsahom osobne podpisujú. Tento úkon robia slobodne a vážne, v záujme riadiť sa jej obsahom 
pri úprave právnych vzťahov založených touto zmluvou. V ostatnom platia ustanovenia 
Obchodného zákonníka.  

 
 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom  
rovnopise.  
 
 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
Krivany, dňa...............................    Krivany, dňa............................... 
 
 __________________________        ____________________________ 
        HYDRO KOMFORT, s.r.o.   Základná škola s materskou školu Krivany 

     Zhotoviteľ       Objednávateľ 


