
 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 
 
 
 

      ČLÁNOK I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

 

OBJEDNÁVATEĽ:    TT-KOMFORT s.r.o.        
                                    

sídlo:   Františkánska 16, 917 32 Trnava 
  

bankové spojenie:   UNI CREDIT BANK SLOVAKIA a.s.  
 
č. účtu.:           103 410 7003/1111   

                 
IČO:                 36277215 

  
DIČ:   2022097011 

IČ DPH:  SK 2022097011 
 
zastúpený:  Ing. Ľubomír Krajčovič,  

                                   Dipl. Ing. Paul Minarik, konateľ  
právna registrácia:       OR OS TA odd.: sro. vl. č.: 177769T                                                                                                        
                

                                   

 

 

 

 

ZHOTOVITEĽ:               

                        

sídlo:                           ...............................................................................                  

bankové spojenie:        ................................................................................ 

č. účtu:                        ............................................................................... 

IČO:                            ............................................................................... 

DIČ:                            ............................................................................... 

IČ DPH :                      ............................................................................... 

 

zastúpený:                  ................................................................................ 

 

právna registrácia:      ................................................................................. 
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ČL. II. 

PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. 
Predmetom zmluvy je : 
Výmena kotlov v plynovej kotolni Hlavná 5, Trnava podľa projektu.  

2.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať 
objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi včas oznámiť názov 
a sídlo subdodávateľa a rozsah prác, ktoré má subdodávateľ zrealizovať. Veci, 

ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, obstaráva zhotoviteľ. Zhotoviteľ je 
vlastníkom týchto vecí až do ich odovzdania objednávateľovi. 

2.3. 
Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať  
a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve.  
2.4. 

Dielo bude zhotovené v rozsahu a kvalite podľa projektu dodaného  
od objednávateľa a v súlade s príslušnými slovenskými technickými normami 

a súvisiacimi právnymi predpismi. 
2.5. 
Zmenu diela, oproti predloženému projektu môže zhotoviteľ vykonať  

iba na podklade predchádzajúcej písomnej dohody s objednávateľom.  
2.6. 

Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné 
materiály a zariadenia alebo vykonané technologické zmeny oproti projektu.  
2.7.  

Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov  
a technologických postupov, ku ktorým sa predtým odborne vyjadril projektant 

ako  autorský dozor,  za účelom preukázateľných úspor finančných nákladov  
bez vplyvu na kvalitu diela.  
2.8. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné 

podmienky súvisiace s  realizáciou diela a že disponuje takými kapacitami  
a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  
2.9. 

Dielo musí byť zhotovené v súlade s požiadavkou na stupeň kvality 
daný projektom, za  použitia  komponentov a materiálov vhodných pre daný 

predmet diela, bez nedostatkov brániacich  jeho bezpečnému a riadnemu 
užívaniu. 
2.10. 

Pre zabezpečenia kvality sa  zhotoviteľ  zaväzuje preukazovať potrebné vlastnosti 
výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu v rozsahu a v súlade  

so Zák. č. 54/1987 Zb. a Zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch pred ich 
použitím. 
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ČL. III. 

CENA DIELA 
 

3.1. 
Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za vyhotovenie diela uvedenom v článku II. 
tejto zmluvy podľa tejto špecifikácie: 

 
Cena za dielo celkom bez DPH:  

 
DPH:                                              
 

Cena za dielo celkom:    
 

3.2. 
Ak po uzavretí tejto zmluvy nastane na strane objednávateľa potreba rozšírenia 
diela alebo  ak z akýchkoľvek dôvodov na strane objednávateľa bude musieť 

dôjsť k obmedzeniu rozsahu diela, zhotoviteľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto 
zmluvy, ktorá sa vykoná formou dodatku. 

 
Ohľadom dohodnutej ceny v dodatku sa bude postupovať takto: 

a) Zhotoviteľ pred realizáciou naviac prác, naviac práce ocení podľa 
jednotkových cien, ktoré použil v pôvodnom rozpočte dodanom spolu s 
projektom.  

V prípade, že sa bude jednať o položky, ktoré rozpočet neobsahuje, zhotoviteľ 
vypracuje návrh ceny naviac prác individuálnou kalkuláciou. Súčasťou takto 

navrhnutej ceny sú všetky náklady uvedené v ustanovení § 3, odst.3, zákona  
č. 18/1996 Z.z. 
V prípade samostatného ocenenia priameho materiálu sa vyžaduje jeho presný 

názov s udaním rozhodujúcich parametrov a množstvo na mernú jednotku.         
b)  Pri obmedzení rozsahu diela sa postupuje rovnako, ako je uvedené  

pod písmenom a). 
Zmenu ceny  zmluvné strany premietnu do písomného dodatku k tejto zmluve. 
3.3. 

Ak dôjde pri realizácii diela k objektívnym preukázateľným dôvodom vedúcim 
k zmenám predmetu diela z iných dôvodov ako zo strany objednávateľa, 

zhotoviteľ je povinný vystaviť súpis týchto zmien ocenených podľa bodu 3.2. 
Ocenený súpis predloží zhotoviteľ formou návrhu dodatku k zmluve do 5 dní  
odo dňa, kedy bola zmena predmetu diela písomne uplatnená u objednávateľa  

a odsúhlasená objednávateľom. Ak zhotoviteľ tak nevykoná v uvedenom termíne, 
má sa za to, že práce a dodávky uvedené v zápise zmien sú započítané 

v dohodnutej cene za dielo.  
3.4. Odplatu za železný šrot súčastí pôvodnej technológie kotolne vloží zhotoviteľ 
na účet obstarávateľa na podklade samostatnej faktúry.    

 
 

 
ČL. IV. 

TERMÍNY PLNENIA PREDMETU DIELA 

 
4.1 

Zhotoviteľ  začne práce 15. júla 2013. Riadne zhotovené dielo  odovzdá             
do 2. septembra 2013. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať 
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objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje 

realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu. 
4.2. 

V prípade, že zhotoviteľ  z dôvodov na jeho strane sa dostane do omeškania 
s ukončením prác o viac ako 14 dní, zmluvné strany toto omeškanie budú 
považovať za podstatné porušenie zmluvy.   

4.3. 
Omeškanie subdodávateľov zhotoviteľa pre realizáciu diela nezakladajú dôvod  

na zmenu termínu realizácie diela. 
 
 

ČL. V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

 
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi  dojednanú cenu diela postupne za nižšie 
uvedených podmienok a nižšie uvedených termínoch: 

 
a)  Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje   

za odovzdané a prevzaté podpísaním Zisťovacieho protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela zástupcom zhotoviteľa, zástupcom objednávateľa. Splatnosť 
faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať potrebné náležitosti alebo zisťovací protokol, nebude obsahovať 
náležitosti podľa tejto zmluvy, alebo údaje v zisťovacom protokole sa ukážu 

nepravdivými, objednávateľ faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Zistené  
vady a nedorobky, ktoré budú uvedené v zisťovacom protokole, zakladajú dôvod 

neprevziať dielo. 
b) Objednávateľ má právo zadržať 5% fakturovanej sumy. Zadržanú sumu 
objednávateľ zhotoviteľovi zaplatí do 14 dní po uplynutí záručnej doby.  

 
 

ČL. VI. 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

6.1.  

Zhotoviteľ predstaví objednávateľovi stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný  
za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela.  

Objednávateľ oznámi kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.    
6.2. 
Spolupôsobenie zmluvných strán: 

6.2.1.  
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho 

zhotovovania. Ak  pri kontrole zistí, že  zhotoviteľ  porušuje  svoje   povinnosti, 
má  právo  žiadať, aby  zhotoviteľ bezodkladne  odstránil  vady  vzniknuté počas 
realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ 

v primeranej dobe,   neakceptuje  tieto požiadavky objednávateľa,  považuje sa 
to za podstatné porušenie zmluvy.  

6.2.2.  
Objednávateľ nezabezpečuje:  
priestory na parkovanie vozidiel zhotoviteľa, skladové priestory pre zhotoviteľa,  

sociálne zariadenia a ubytovanie zhotoviteľa, ani konania zhotoviteľa s tretími 
osobami vo veci vlastných prác predmetu diela.  
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6.2.3.   

Počas realizácie diela zabezpečí objednávateľ autorský dozor projektanta. 
6.2.4.  

Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela riadne viesť stavebný denník, 
zúčastňovať sa  pracovných a kontrolných jednaní organizovaných 
objednávateľom. V prípade potreby na požiadanie  objednávateľa je povinný 

zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto poradách.  
6.2.5.  

Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001/Z.z. o požiarnej 
ochrane a zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších doplnení. 
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb  

v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore 
staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné 

pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo 
jeho dodávateľov majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 
6.3. 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu 
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom  

na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť. Ak zistí 
prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa 
nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.  

 
 

ČL. VII. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
7.1. 
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela 

v termíne, ako je to uvedené v článku IV, bod 4.1. tejto zmluvy. Dielo sa 
považuje za riadne odovzdané, ak zhotoviteľ objednávateľovi okrem riadne 

zhotoveného diela dodá právnu dokumentáciu: 
-  projekt skutočného vyhotovenia diela 
-  atesty komponentov a materiálov 

-  certifikáty komponentov a materiálov 
-  revízne správy 

-  výsledky tesnostných a tlakových skúšok 
-  návod na obsluhu kotlov spracovaný zhotoviteľom 
7.2. 

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ 

časti diela riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný úplne vypratať  
a upraviť podľa projektu do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.  
7.3. 

Dielo má vady ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite 

b) vykazuje nedorobky 
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie 
d) zhotoviteľ neodovzdá písomnú dokumentáciu diela uvedenú v článku VII, bod 

7.1. 
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7.4. 

Objednávateľ je povinný jednotlivé ucelené časti diela prevziať, ak tieto 
nevykazujú zjavné vady alebo vykazujú len drobné vady a nedorobky. 

O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Zisťovací protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.   
7.5. 

Vady, ktoré sa prejavia po uvedení technológie kotolne do prevádzkového 
režimu, sa považujú za skryté vady.   

 
 

ČL. VIII. 
SANKCIE 

 
8.1. 

Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu nasledovne: 
a) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa článku IV bod 4.1. zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu  

                                
                              EUR 33,- za každý deň omeškania. 

b) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa článku IX bod 9.5 zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu  
 

                              EUR 33,- za  každý deň omeškania 
8.2. 

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, objednávateľ zaplatí 
úrok z omeškania vo výške 0,025 % za každý deň omeškania. 

 
 

ČL. IX. 
 ZÁRUKA ZA KVALITU 

 
9.1. 

Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektom a bude 
zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v Slovenských technických 

normách a súvisiacich právnych predpisoch.  
9.2. 

Zhotoviteľ poskytuje záručnú lehotu na zemné práce a technologickú časť 
v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim  
po odovzdaní a prevzatí diela. 

9.3. 
Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej 

lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti 
a kvalitu. 
9.4. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 48 hodín od prijatia 
písomnej reklamácie podľa bodu 9.4. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, 

ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.  
9.5. 
V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela do 48 hodín  

od prijatia písomnej reklamácie, objednávateľ má právo dať vady odstrániť tretej 
osobe na náklady zhotoviteľa. 
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ČL. X. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  
 

10.1. 
Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak nastane situácia uvedená 
v článku IV, bod 4.1. 

10.2.  
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, 

okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp.  
zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy 
dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom 

sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 
spolu s rozostavaným zmluvným dielom : 

1. projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných 
dodávok a prác 

2. ostatnú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela 

3. atesty, osvedčenia, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti 
diela. 

Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.  
10.3. 

O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení 
zástupcovia zmluvných strán Zisťovací protokol. Zisťovací protokol bude 
predovšetkým obsahovať tieto  náležitosti: 

1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela 
2. súpis odovzdávaných dokladov 

3. zoznam časti  diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku  
4. ocenenie vykonaných prác a dodávok  
5. dátum a podpisy oprávnených zástupcov 

 

 

 

ČL. XI. 
OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 

11.1. 
Materiál a technologické zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje 

zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného 
zabudovania do miesta napojenia na potrubné rozvody podľa projektu.  
11.2. 

Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach  
a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času 

protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 
11.3. 

Zmluvné strany sa dohodli, že informácie objednávateľa a informácie zhotoviteľa 
o predmete plnenia sa považujú za dôverné podľa § 271, Obchodného zákonníka. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu diela budú vyhotovenia 

projektu poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba 
pracovníkom vykonávajúcim realizáciu diela.  

11.4. 
Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli zádržné vo výške 5 % počas celej záručnej 
doby. 
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ČL. XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

12.1. 
Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou 
výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

12.2. 
Zmeny a doplnky k tejto zmluve urobia zmluvné strany vždy písomnou formou.  

12.3. 
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden  
pre zhotoviteľa.  

12.4. 
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je vypísaný Krycí list rozpočtu- podpísaný 

zhotoviteľom , alebo osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa, vypísaná 
Rekapituláciu rozpočtu  a ocenené  položky vo Výkaz  - výmere.    
12.5.  

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
 

 

V Trnave, dňa           
 
Za objednávateľa 

  
       

                    
................................                                                       

Ing. Ľubomír Krajčovič                           ............................................. 
         konateľ         
 
 

 
 

 ............................... 
Dipl. Ing. Paul Minarik                            .............................................. 
          konateľ       
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Za zhotoviteľa 
 

 
 

............................... 
                                                               .............................................. 
                    


