
ZMLUVA ODIELO 

uzavretá v súlade so znením§ 536 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

Článok! 
Zmluvné strany 

1. Obje d n á v a t eľ:
Obchodné meno : 
Sídlo : 
Zastúpený: 
IČO: 

DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška - predseda 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

( ďalej len ako „objednávatel"') 

2. Z h o t o v i t e ľ :
Obchodné meno : 
Sídlo : 
Zapísaný: 
IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

HIMKO s.r.o. 
Trenčianske Bohuslavice 64, 913 06, Trenčianske Bohuslavice 
V obchodnom registri OS Trenčín pod číslom 28042/R 
47101571 
2023748804 
SK2023748804 
ČSOB, a.s. 
SK87 7500 0000 0040 1809 7865 

( ďalej len ako „zhotoviteľ") 

Článok II 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ( ďalej len „zmluva") na základe 
výsledkov procesu verejného obstarávania na uskutočnenie diela, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), a Smernice predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja č.6/2014 o postupe pri verejnom obstarávaní.

Článok III 
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pre objednávateľa práce : ,,Oprava a montáž strešnej krytiny Lekárne Tília
v Považskej Bystrici", v rozsahu uvedeného v položkovom rozpočte zaslanom zhotoviteľom
v súlade s predloženou cenovou ponukou na základe výsledku verejného obstarávania zo dňa
30.6.2017.

1 



2. Miesto realizácie predmetu plnenia: Lekáreň Tília, Centrum 32/37, 01701, Považská
Bystrica.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu
tejto zmluvy v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a túto
spôsobilosť bude udržiavať počas doby trvania zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť. Rozsah predmetu zákazky je stanovený cenovou ponukou predloženou
zhotoviteľom v procese verejného obstarávania.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, v súlade s príslušnými platnými technickými normami a predpismi, podľa
požiadaviek STN, resp. EN STN, ktoré sa na daný predmet zákazky vzťahujú.

Článok IV 
Čas zhotovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou
najneskôr do 6 týždňov od uzatvorenia zmluvy, pričom v uvedenej lehote je povinný
protokolárne odovzdať celé uskutočnené dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo
nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady
a dokumenty týkajúce sa diela.

2. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný
objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa
považuje za deň odovzdania diela. K odovzdávaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov, 
doklady o zlikvidovaní vzniknutých odpadov, ak také vzniknú. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

Článok V 
Cena za dielo 

1. Cena za zhotovenie diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa.

2. Cena diela je stanovená nasledovne:
Zmluvná cena bez DPH v EUR : 6 625,- EUR
Slovom : šesťtisíc šesťstodvadsaťpäť eur

Sadzba DPH 20% a výška DPH v EUR: 1 325,- EUR
Slovom : tisíc tristodvadsaťpäť eur

Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR : 7 950,-EUR
Slovom : sedemtisíc deväťstopäťdesiat eur
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3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky priame a nepriame náklady na úplné
a kvalitné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vrátane nákladov na odvoz a likvidáciu
odpadu, ktorý pri realizácii diela vznikne.

4. Práce naviac, zmeny a doplnky požadované objednávateľom nad rámec dohodnutého
v predmete tejto zmluvy musia byť predmetom písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok Vl 
Platobné podmienky 

1. Zhotoviteľ po ukončení, odovzdaní a prevzatí diela na základe vyhotoveného protokolu,
ďalej objednávateľom písomne odsúhlaseným súpisom vykonaných prác doručí
objednávateľovi faktúru, ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená
v súlade so zmluvou. Kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí bude tvoriť neoddeliteľnú
súčasť faktúry.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry
vystavenej zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, a to bezhotovostným prevodom na účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi

3. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pncom musia byť dodržané všetky formálne
náležitosti faktúry a označenie zmluvy; v opačnom prípade faktúra nebude uhradená a bude
vrátená objednávateľovi späť na doplnenie. Lehota splatnosti v takomto prípade začne plynúť
až po doručení správnej a úplnej faktúry objednávateľovi.

Článok VII 
Zodpovednosť za vady, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a v súlade s platnými
normami a legislatívou.

2. Právo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí, musí objednávateľ
reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí vrátane uvedenia termínov určených na ich
odstránenie. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá objednávateľ, pokiaľ boli
spôsobené preukázateľným porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi odo dňa odovzdania a prevzatia diela záruku na dielo
24 mesiacov.

4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní
od ich písomného oznámenia objednávateľom.

3 



Článok VIII 
Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje SVOJ záväzok splniť riadnym ukončením prác a odovzdaním diela
objednávateľovi.

2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa vyzvať na kontrolu strechy pred jej zakrytím.

3. Zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní diela doloží zhotoviteľovi certifikáty o použitých
a zabudovaných materiáloch, stavebný denník, fotodokumentáciu na CD nosiči, a ostatné
doklady (postupy prác, certifikáty, atesty použitých materiálov, doklad o vykonaní skúšky
tesnosti).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať protipožiarne, hygienické a bezpečnostné predpisy, všetky
platné zákony a predpisy o životnom prostredí a iné platné všeobecne záväzné normy. Ďalej
sa zaväzuje zabezpečovať povinnosti, ktoré vyplývajú z § 4 - 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiaimi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu
za bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, s minimálnym vplyvom na okolie
a vedľajšie budovy. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré vzniknú
v rámci jeho činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na majetku a zdraví, ktoré
spôsobí mimo obvodu staveniska.

6. Zhotoviteľ pri realizovaní predmetu diela zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia
vlastných pracovníkov a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri
uskutočňovaní prác bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, predpisy o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

Článok IX 
Sankcie 

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 %
z dohodnutej celkovej ceny Diela za každý deň omeškania, ak Dielo alebo niektorá jeho časť
nebude zhotovená v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite.

2. V prípade omeškania objednávateľa s platbou, je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného
splatenia.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodaného Diela. V prípade dodania neúplného
alebo nesprávneho Diela zodpovedá Zhotoviteľ za spôsobenú škodu a je povinný uhradiť
náklady vzniknuté v súvislosti s dokončením alebo opravou Diela.
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4. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním dohodnutého Diela, ako aj v prípade dodania
neúplného alebo nesprávneho Diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny
Diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom
rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených zmluvou druhou
zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

Článok X 
Spôsoby ukončenia zmluvy 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká
s plnením diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní) po uplynutí
lehoty na dokončenie diela podľa tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho
doručenia druhej zmluvnej strane.

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená zmluvná
strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany
v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno
považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov
na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie.

5. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.

Článok XI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy
ako aj vzťahy zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma
zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie
o objednávateľ vyhotovenia dve.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po JeJ
zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju
slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
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6. Kontaktná osoba zo strany zhotoviteľa: Michal Kozie, tel.: 0911 070 970

7. Kontaktná osoba zo strany objednávateľa: Ing. Miroslav Bosák, tel.: 0901 918 134

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č.1 - Položkový rozpočet - ,,Oprava a montáž strešnej krytiny Lekárne Tília v Považskej 
Bystrici." 

Trenčín, dňa 
1 7 ?ťľ/7 

Za objednávateľa: 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 
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Trenčín, dňa .......... 

Za zhotoviteľa: 

\ \ 
" " ". "". \\--<"". "". " " .. 

Michal Ko�c 
konateľ � 



Príloha č.1 - Položkový rozpočet - ,,Oprava a montáž strešnej krytiny Lekárne Tília 
v Považskej Bystrici." 

VÝKP-Z. VÝMER 

ODBERATEĽ : Trenčiansky samosprávny kraj 
STAVBA: Oprava strešnej krytiny Lekárne Tíha v Považskej Bystnc1 

č p  popis mJ množst"° cenaJedn spolu 

1 č1sterne pôvodneJ strešneJ krytiny mz 

625 0,20€ 125,00€ 

2 Penetrácia pôvodnej strešnej krytmy mz 

625 1,50 € 937,50 € 

3 Vysprávka pôvodneJ strešnej krytiny 15% mz 

93,75 3,00€ 281,25 € 

4 
Dodávka a montáž spodnej vrstvy strešnej krytiny mz 

HYDROBIT V 60S S 3 625 1,90 € 1 187,50 € 

Dodávka a montáž vrchnej vrstvy strešnej krytmy 
mz 5 

ELASTOBIT GG TOP 42 625 5,70€ 3 562,50 € 

6 Dodávka PB plynu kg 
170 1.40 € 238,00 € 

7 Ostatné náklady kpl 1 
293,25 € 293,25 € 

CELKOVÁ CENA bez DPH 6 625,00 € 

CELKOVÁ CENA s DPH 7 950,00 € 
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