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ZMLUVA O DIELO č. 05/2019 
uzavretá podľa § 631 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka 

(ďalej len "zmluva") 
 

I. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ :obec Pozdišovce  
Štatutárny zástupca :Ing. Ján Čižmárik-starosta  
Bank.spojenie :Prima banka pob. Michalovce  
Číslo účtu : SK 75 5600 0000 0042 0182 0003  
IČO : 325678   
IČ DPH :  -  
DIČ : 2020739127  
Zástupca oprávnený konať  
vo veciach zmluvných :Ing. Ján Čižmárik  
vo veciach technických :Ing.Ján Čižmárik  
 
 
                                                                     a 
 
Zhotoviteľ :   Promont Glass s.r.o. 
So sídlom :  Chemlonská 112 
 06 601  Humenné 
Bank. spojenie :  Slovenská sporiteľňa,a. s. 
Číslo účtu :   SK64 0900 0000 0050 2968 3397 
IČO:  45 337 373 
IČ DPH: SK2023257742 

 Zástupca oprávnený jednať: 
vo veciach zmluvných :  Martin Cárik - konateľ 
   
 

 
  

 
 

II. Predmet dodávky 
 

2.1. Názov diela: „Dodanie a montáž zasklenia terasy Kultúrneho domu  v Pozdišovciach“   
 

 
2.2. Miesto zhotovenia :Pozdišovce    
2.3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uvedený v bode 2.1 vykonať pre objednávateľa na vlastné 
dielo, ktorým sa na účely tejto zmluvy rozumie: 

 

- betónovanie základu pre osadenie zasklenia a osadenie vodiacich 
koľajníc 
- doplnenie drevenej konštrukcia pre uchytenie zasklenia a vyplnenie 
drevenej konštrukcie 
- výroba, dodanie a montáž zasklenia na terasu, rámový systém - 
hliníkové profily v bielej farbe RAL, do nich osadené sklo - VSG 
33.1 číre (connex bezpečnostné lepené sklo 6 mm) vrátane 
uzamknutia -5 ks zámok (z toho 1 ks zamykací) 
Podľa cenovej ponuky 

  

    

 Cena spolu: 5 900 €    
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(ďalej aj ako "dielo") 
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy o dielo č.  05/2019 je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 8.1.2019 (urobi sa 
nova presne). Cenová ponuka tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si pred podpisom tejto zmluvy dôkladne 
preštudoval Prílohu č. 1 k tejto zmluve, a s touto bez výhrad súhlasí. 
 
2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe technické 
podmienky a požiadavky objednávateľa na realizáciu prác. Predpokladá sa, že zhotoviteľ je plne zoznámený s 
rozsahom a povahou diela, a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny uvedenej v Článku II. bodu 2.3 resp. Článku 
III. bodu 3.1 tejto zmluvy: 
 

a) sa detailne oboznámil s rozsahom diela v súlade s touto zmluvou, ako aj  preveril miestne podmienky na 
streche bytového domu, 

b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve 
c) zahrnul do zmluvnej ceny všetky práce, materiál a zariadenia, potrebné na vykonanie diela v súlade            

s touto zmluvou, 
d) v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa, známe ku 

dňu uzatvorenia tejto zmluvy a týkajúce sa predmetu zmluvy. 
Ak sa pri vykonávaní diela zistí, že na riadne dokončenie diela sú potrebné ďalšie stavebné práce, ktoré neboli 
zahrnuté do tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy nemohol predvídať (ďalej len „dodatočné 
stavebné práce“),  je zhotoviteľ povinný vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa na ich uskutočnenie. Takýto 
súhlas bude mať podobu písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom sa zmluvné strany dohodnú na zmene 
rozsahu diela a na zmene ceny diela. Ak sa v dôsledku dodatočných stavebných prác zvýši celková cena diela, je 
objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi 
časť ceny zodpovedajúcu rozsahu už čiastočného vykonania diela. 
 
2.6. Všetky práce a dodávky sa budú realizovať za plného užívania kultúrneho domu. Zhotoviteľ bude realizovať 
práce v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami, záväznými právnymi a technickými normami a 
podmienkami pri dodržaní BOZP a PO.   
    
2.7. Cenu je možné upraviť len v súvislosti s úpravou rozsahu diela na základe písomného dodatku k tejto zmluve.  
 
2.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah diela. 
 
2.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas v súlade s podmienkami 
uvedenými v tejto zmluve, ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi a technickými  predpismi Slovenskej 
republiky. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že dielo bude mať dohodnuté vlastnosti uvedené v tejto zmluve              
a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
III. Cena za dielo 

3.1.  
Cena za zhotovenie diela : 5 900,- € s DPH 

   
   

Slovom: päťtisícdeväťsto eur. 
 

 
3.2. Cena je stanovená ako konečná a neprekročiteľná pre rozsah prác určený v Článku II., bode 2.3 tejto 
Zmluvy, pričom pokrýva všetky náklady, zmluvné záväzky, všetky náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu 
vykonaniu a odovzdaniu diela.  
 
3.3. Ak objednávateľ bude požadovať výkon, ktorý nebol zmluvne dohodnutý, zhotoviteľ ho vykoná za osobitnú 
úhradu. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce nad rámec tejto zmluvy bez písomného súhlasu objednávateľa.  
 
3.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, nebudú uhradené. Na požiadanie objednávateľa je 
ich povinný odstrániť na vlastné náklady, dať ich do pôvodného stavu a zodpovedá za všetky vzniknuté škody 
spojené s takou prácou. 
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3.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že prípadné zmeny uvedené v bode 3.3 tohto Článku budú riešené 
samostatným písomným dodatkom k tejto zmluve. 
 
 
 

IV. Čas plnenia, lehota na zhotovenia diela 
 
4.1. Prevzatie staveniska zhotoviteľom:  

 
Termín začatia prác :apríl 2019 , ak to dovolia poveternostné podmienky  
Termín ukončenia prác: máj 2019  posunúť termín ukončenia prác je možné iba o dni, kedy bude    
 nepriaznivé počasie.  
 

4.2. Zmluvný termín ukončenia prác je pevný a nemenný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v termíne 
ukončenia prác podľa bodu 4.1 tohto Článku dielo riadne a včas vykoná  a odovzdá ho objednávateľovi.   
 
4.3. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty. Zhotoviteľ je povinný vykonať 
o každej jednotlivej okolnosti, ktorá má byť príčinou na predĺženie lehoty vykonania diela písomný záznam a tento 
bezodkladne predložiť objednávateľovi, inak sa naň podľa bodu 4.4. neprihliada. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí 
zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. 
 
4.4. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu ukončenia prác, len ak dôjde k zdržaniu v dôsledku: 

 
a/  zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa, 
b/  okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť (poveternostné 

podmienky), 
c/  vydanie príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, 
d/  oneskoreniu odovzdania diela v prípade nedostatočnej súčinnosti objednávateľa, a to za podmienok dodržania 

uvedených v bode 4.3. Článku IV. tejto zmluvy. 
 
4.5. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania písomným dodatkom k tejto zmluve     
a zápisom. 
 
4.6. Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky riadne včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, 
alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. 

 
V. Zodpovednosť za vady a záruka 

 
5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
zodpovedá technickým predpisom a platným právnym  normám  Slovenskej republiky a  požiadavkám 
objednávateľa dohodnutým podľa bodu 2.4. Článku II. tejto zmluvy a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve dohodnutým účelom. 
 
5.2. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v objednávateľom určenej lehote, objednávateľ zabezpečí ich 
odstránenie na náklady zhotoviteľa. 
 
5.3. Záručná doba je stanovená podľa cenovej ponuky na 48 mesiacov.  
 
5.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené neodborným zásahom tretej osoby. 
 
5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré na dome spôsobí svojou činnosťou, vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov domu.  
 
5.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania záruky zabezpečí vlastnými kapacitami bezplatné odstránenie 
všetkých vád diela. Odstránením vád sa rozumie okrem iného bezplatná výmena materiálu, bezplatný výkon 
činností potrebných na uvedenie diela do bezvadného fuknčného stavu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať 
s odstraňovaním vád diela od uplatnenia reklamácie objednávateľom a zaväzuje sa ich odstrániť v čo najkratšom 
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možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne medzi zmluvnými stranami.  
 
 
 

VI. Platby a platobné podmienky 
 

6.1. Celú cenu diela, t. j. 5900€  zaplatí objednávateľ po protokolárnom odovzdaní diela na základe vystavenej 
faktúry so splatnosťou 14 dní. Pokiaľ bude faktúra zhotoviteľa obsahovať aj práce, ktoré neboli podľa tejto zmluvy 
odsúhlasené objednávateľom, je objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na 
zostávajúcu časť faktúry nemôže zhotoviteľ uplatňovať žiadne sankcie.  
  
6.2. V prípade zistenia vád a nedorobkov má objednávateľ právo zadržať 5% z celkovej hodnoty diela do doby ich 
odstránenia. 

 
VII. Odovzdanie diela 

 
7.1. Objednávateľ odovzdá pracovisko-stavbu zhotoviteľovi písomne protokolom o odovzdaní. 
 
 
7.2. Zhotoviteľ počas prác bude udržiavať, dodržiavať a zabezpečovať: 
 
− všetky nástroje, zariadenia, stroje, potrebné pre realizáciu predmetu dodávky v predpísanom stave spôsobilom 

jeho riadne užívanie tak, aby nemohlo za žiadnych okolností spôsobiť poškodenie existujúcich častí domu a 
aby bol v priebehu a po skončení pracovného dňa zamedzený prístup nepovolaným osobám, počas celej doby 
jeho používania, 

− práce vykonávať v súlade s platnými predpismi v oblasti BOZP a PO, 
− počas prác udržiavať v bytovom dome čistotu a poriadok v súlade s právnymi predpismi SR a všeobecnými 

záväznými nariadeniami obce a mestskej časti Bratislava – Petržalka. 
 

 
VIII. Odovzdanie diela 

 
9.1. Po ukončení diela bez vád a nedorobkov zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len 
„protokol“), ktorý podpíšu zmluvné strany v deň ukončenia odovzdávacieho preberacieho konania. Protokol bude 
podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.. Podpísaný protokol bude dokladom o splnení predmetu tejto 
zmluvy 
 
9.2. Ak zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia pred dohodnutým termínom, objednávateľ je povinný dielo prevziať 
pokiaľ bude vyhotovené bez vád a nedorobkov.  

 
9.3. Objednávateľ je oprávnený protokol nepodpísať v prípade, že dielo bude vykazovať chyby, vady alebo 
nedorobky, ktoré budú brániť jeho riadnemu užívaniu. Dôvod nepodpísania protokolu oznámi zhotoviteľovi 
písomne so  špecifikáciou chýb, vád alebo nedorobkov. 
 
9.4. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia odovzdávacieho preberacieho konania odovzdá objednávateľovi všetky 
atesty, vyhlásenia o zhode a certifikáty v slovenskom jazyku od zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade 
s platnou legislatívou. 
 

X. Osobitné ustanovenia 
 

10.1. Zmeny vyvolané objednávateľom alebo zhotoviteľom musí posúdiť pracovník technického oddelenia              
budú predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve. 
 
10.2. Prevzatie diela môže byť odmietnuté objednávateľom pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. 
Zhotoviteľ zistené vady a nedorobky odstráni na vlastné náklady. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.  
 
 
10.4. Materiály a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovanej kvalite, musí 
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zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z toho titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. 
Ak objednávateľ stanoví termín na odstránenie vád a nedorobkov primeraný ich rozsahu, nedodržanie môže byť aj 
dôvodom na odstúpenie od zmluvy. 
 
10.5. Zmluvné strany zodpovedajú za škody v súlade s ustanoveniami § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka 
spôsobené vlastným zavinením, ako aj za škody zavinené osobami, ktoré používajú na splnenie vlastných 
záväzkov. 
 
10.6. Okrem všeobecných pravidiel o zodpovednosti za škody zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré 
vzniknú činnosťou zhotoviteľa na majetku objednávateľa alebo iných osôb, za škody spôsobené porušením 
povinností uložených mu touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami tretím 
osobám. 
 
10.7. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo 
nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
 
10.8. Zhotoviteľ je povinný udržovať poriadok a čistotu, bez omeškaní odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 
pri realizácii diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a stavebným zákonom. Zhotoviteľ je povinný bez 
omeškania odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií ako aj priestorov domu. Nedodržanie týchto 
povinností opakovane napriek upozorneniu zo strany objednávateľa je dôvodom  k odstúpeniu objednávateľa od 
tejto zmluvy. 
 
10.11. Za ochranu zdravia a bezpečnosti práce všetkých osôb v priestore realizácie diela po celú dobu od prevzatia 
do odovzdania zodpovedá zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela zaistí zhotoviteľ bezpečnosť práce a prevádzky, 
hlavne dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a 
ekológie a zodpovedá za škody vzniknuté ich porušením jemu, objednávateľovi, alebo tretím osobám. 
Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi príkaz na odstránenie nedostatkov a ak nebudú v stanovenej lehote 
odstránené, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takom 
prípade nárok na odškodnenie.  
 
10.12. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí predmet diela v rozsahu, kvalite a termínoch, určených touto zmluvou, jej 
prílohami a odovzdá ho dokončený objednávateľovi k termínom uvedeným v tejto zmluve. 
 
10.15. Zhotoviteľ uplatní pri realizácii predmetu diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a odbornosť, ktoré sa dajú 
očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce 
podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zmluvy.  
 
 

XI. Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 
 
11.1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách, ktoré je možné účtovať: 
a/ V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platbou za faktúru, má zhotoviteľ právo na účtovanie úroku 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania po dni splatnosti. 
 
b/ v prípade, že zhotoviteľ vlastným zavinením nedodrží zmluvne dohodnutý termín ukončenia diela, má 
objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej sumy diela vrátane DPH za každý 
deň omeškania. 
 
c/ Zhotoviteľ, ktorý je v omeškaní s odstránením vád počas záručnej doby, alebo je v omeškaní s odstránením vád  
a nedorobkov zistených pri preberacom konaní, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň 
omeškania až do ich odstránenia a to v prípade, že nie sú odstránené do 5 dní od doručenia výzvy objednávateľa. 
 
11.2. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien.  
  

XII. Záverečné ustanovenia 
 
12.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 
12.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
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