
ZMLUVA O DIELO  č. 080/14/07/ZoD 
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

 

1. Zmluvné strany 
 

1.1 Zhotoviteľ:    ELYOS, s.r.o. 

Sídlo:      Štúrova 39/12, 01701 Považská Bystrica 

Štatutárny orgán:    Elena Staňová - konateľ 

Osoba oprávnená na rokovanie:  

vo veciach zmluvných:    Elena Staňová 

vo veciach technických:   Richard Staňo  (+421 903 807 895) 

Bankové spojenie:     Tatra Banka a.s. 

číslo účtu:      2924827744/1100 

IBAN:                                                           SK1011000000002924827744 

IČO:       45 270 503 

Daňové reg. číslo:     SK 2022911363 

Telefón:     +421 911 841 789 

Fax:       +421 42 4260 991 

email:       elyos@elyos.sk  

Zapísaný v OR:    Okresný súd Trenčín oddiel Sro, vložka č. 2225/R 

 

1.2 Objednávateľ:    Mesto Senec 

Sídlo:      Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

IČO:      00 305 065 

Štatutárny orgán:    Ing. Karol Kvál, primátor 

Osoby oprávnené na rokovanie: 

vo veciach zmluvných:   Ing. Karol Kvál, primátor  

Bankové spojnie:        OTP Banka a.s.    

Číslo účtu:     562441/5200 

Kontakt ohľadne technických záležitostí: Tibor Časný (+421 903 212 539)  

 

2. Predmet plnenia zákazky 

 
2.1 Predmetom je realizácia stavby "Výmena okien na objekte Poliklinika Senec" 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na 

predmet zákazky: "Výmena okien na objekte Poliklinika Senec". Rozsah prác a technické 

špecifikácie sú vymedzené Špecifikáciou predmetu zákazky a v súlade s ponukou zo dňa 17.9.2014 

predloženou zhotoviteľom. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto 

zmluvy. 

3. Čas plnenia 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 2.2,2.3 tejto 

zmluvy v termíne:  

Začiatok: do 15 dní po podpise zmluvy.           Ukončenie 15.11.2014 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v zmysle dohodnutého harmonogramu s vedením Polikliniky 

s.r.o. 

3.2 Dodržanie  termínu je však závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 

zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. Ak 



zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa  objednávateľ toto 

dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia t.j. budova polikliniky, námestie 1. mája, Senec. 

 

4. Spolupôsobenie objednávateľa 

 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v 

sprístupnení predmetných priestorov, k prevedeniu demontáže pôvodných okien a montáži 

plastových okien, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí 

stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne 

objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré 

objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu. 

 

5. Cena a platobné podmienky 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo –  výmena okien, rekonštrukcia v rozsahu čl. 2 a 3 

a v súlade s prílohami je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 

Z. z.  
Cena predmetu diela :  19 549,49 Eur 

DPH 20 % :      3 909,90 Eur 

Cena spolu :    23 459,39 Eur 

slovom: dvadsaťtritisícštyristopäťdesiatdeväťeur/39centov. 

5.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na 

úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne 

dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

5.3 Obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za 

vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom v lehote splatnosti faktúry 30 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Cenu za zhotovenie diela uhradí verejný obstarávateľ na 

základe čiastkových faktúr po realizácii ucelenej časti diela (jedno poschodie). Prípadne na základe 

konečnej faktúry po realizácii celého diela. 

 

6. Záručná doba, zodpovednosť za chyby 

 
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zadania a 

podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností.  

6.3 Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky 

objednávateľovi.  

6.4 V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa 

nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania alebo úmyselného poško-

denia. 

6.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 

písomnou formou u zhotoviteľa.  

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle bodu 

2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objed-

návateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa do-

hodne písomnou formou.  

6.7 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odo-

vzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. 



spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov 

sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.  

 

7. Podmienky vykonania práce 

 
7.1 Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-

technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v 

dotknutej časti areálu budúcej stavby. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác 

zbavené práv tretích osôb 

7.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 

začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 

7.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 

hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

7.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 

neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

7.8 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 

úžitkovej vody. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa začatia prác až do odovzdania a prevzatia 

diela. 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním príslušného diela vyzvať 

objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jej prevzatie. 

7.11 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 

odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými 

nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť 

uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

7.12 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

7.13 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a zodpovedá aj za 

čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy. Prípadné škody z porušenia tejto 

povinnosti znáša zhotoviteľ. 

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoj náklad 

bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe priebežne a uvedie 

stavenisko do pôvodného stavu do preberacieho konania, resp. najneskôr v lehote, dohodnutej pri 

preberacom konaní. Doloží doklad o likvidácii odpadu. 

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje na stavenisku (pracovisku) pri plnení predmetu zmluvy u seba i 

prípadných subdodávateľov plnením zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,  upozorniť objednávateľa a ďalšie osoby na 

stavenisku (pracovisku) na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách 

objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, 

ohrozeniu prevádzky technologických zariadení či iného majetku v objekte. Toto upozornenie 

nezbavuje zhotoviteľa povinnosti prijať neodkladné opatrenia k odvráteniu týchto okolností. 

7.17 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

 

 



8. Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto 

zmenou. 

8.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. 

8.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane. 

8.4 Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

8.5 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.  

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ 

obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.  

8.7 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci 

deň po jej zverejnení. 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 24.09.2014 

       

 

 

  „podpísané“       „podpísané“ 

 --------------------------------------------    -------------------------------------- 

      Objednávateľ                   Zhotoviteľ 

  Ing. Karol Kvál, primátor    Richard Staňo, konateľ 

       Mesto Senec               ELYOS s.r.o. 

 

 

 

 

Príloha: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 Podrobný rozpis okien a dverí 

Príloha č. 3 Opis technických parametrom okien  

 


