
                      
 

                                                 Z M L U V A    O    D I E L O  
              uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 
 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:                  Mestská časť Bratislava-Petržalka 
        Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5 
Zastúpená:                       Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. starosta 
IČO:                                 603 201 
DIČ:                                 2020936643 
Bankové spojenie:           DEXIA Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:                       1800599001/5600 
(ďalej len objednávateľ) 
 

a 
 
Zhotoviteľ:          
So sídlom:          
Oprávnený k podpisu zmluvy:  
IČO:           
IČ DPH:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:        
Zapísaný v Obchodnom registri: ..................., vložka:  
(ďalej len zhotoviteľ) 

 
Preambula 

 
Táto zmluva sa uzatvára  v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle § 102 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie 
predmetu tejto zmluvy na poskytnutie služieb použil postup verejného obstarávania 
zadávaním zákazky s nízkou hodnotou.  

 
 

Čl. I 
        Predmet plnenia 
 
1.1 Predmetom plnenia medzi zmluvnými stranami je čistenie dažďových vpustov na 
komunikáciách v správe v mestskej časti Bratislava-Petržalka v rozsahu podľa 
požiadaviek objednávateľa a jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
1.2. Rozsah požadovaných služieb a výkonov, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre 
objednávateľa je daný predmetom obstarávania a bude upresňovaný na základe jednotlivých 
objednávok zo strany objednávateľa. 
1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť požadované služby a výkony za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas.  



1.4. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané služby a výkony riadne a včas zaplatiť za 
predpokladu, že dielo bude vyhotovené bez závad. 
 
 
               Čl. II 

Doba realizácie diela 
 
2.1. Dielo špecifikované v čl. I tejto zmluvy bude realizované v termínoch: 
-  začatie         :    podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach 
-  ukončenie   :  31.12.2011 
2.2. Čas, ktorý zhotoviteľ potrebuje na začatie prác po doručení výzvy objednávateľa je 5 dní.  
Ukončenie prác na ucelenej časti podľa dohody a rozsahu dohodnutých prác bude presne 
špecifikované v každej jednotlivej objednávke. 
2.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať v skoršom termíne. 
2.4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. 
 
 

Čl. III 
    Zmluvná cena a platobné podmienky 
 
3.1.Dohodnutá cena za dielo podľa čl. I tejto zmluvy je určená cenovou ponukou uvedenou    
v súťažnom návrhu,  ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V cene je zahrnutá aj 
preprava, odvoz a zneškodnenie odpadu. 
3.2. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako 
maximálna zmluvná cena. 
3.3. Právo na vyhotovenie faktúry a zaplatenie ceny za zhotovenie diela vzniká zhotoviteľovi 
riadnym dokončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny 
za zhotovenie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, doložená protokolom o odovzdaní a 
prevzatí diela. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác do 3 dní po jeho 
predložení.  
3.4. Úhrada sa vykoná platobným príkazom do 14 dní po doručení odsúhlasenej faktúry za 
realizované práce. 
3.5. Zmena ceny dohodnutých prác alebo práce nad rámec ponuky, môžu byť upravené len 
vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. 
3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade obmedzenia alebo rozšírenia diela oproti cenovej 
ponuke, bude zmluvná cena upravená dohodou zmluvných strán. 
 
 

Čl. IV 
Podmienky vykonania diela 

 
4. 1. Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia pre objednávateľa na vlastné náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo.  
4.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona č.124/2006 Z. z.  pre oblasť 
BOZP. 



4.4. Zhotoviteľ je povinný na pracovisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení diela je 
zhotoviteľ povinný odstrániť prípadné znečistenie komunikácie a odviezť odpad na skládku. 
O uskladnení odpadu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie. 
4.5. Náklady na  úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej 
ceny. 
4.6. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu predmetu zmluvy. Ak 
objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi 
povinnosťami, objednávateľ je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným vykonávaním diela a predmet zmluvy vykonal riadnym spôsobom. 
V prípade, že zhotoviteľ neurobí  nápravu v určenej lehote na to stanovenej a postup 
zhotoviteľa by viedol k porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy 
v zmysle § 345 Obchodného zákonníka. 
4.7. V prípade mimoriadne závažného porušenia zhotoviteľových povinností, podľa tejto 
zmluvy, má objednávateľ právo od nej odstúpiť s tým, že zhotoviteľovi nahradí len výdavky 
preukázateľne vynaložené.  
 
 

Čl. V 
                                              Odovzdanie diela a chyby diela  
 
 
5.1. Dielo bude považované za riadne ukončené po zabezpečení všetkých služieb a výkonov 
dohodnutých  v jednotlivých objednávkach. 
5.2. Po  ukončení diela (ucelenej časti)  vyzve   zhotoviteľ   objednávateľa  k  prevzatiu diela 
(ucelenej časti). Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná protokolom o odovzdaní a prevzatí 
diela (ucelenej časti).  
5.3.Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných služieb a výkonov v zmysle tejto zmluvy. 
 
 

Čl. VI 
Záručná doba a zmluvná pokuta 

 
6.1.Záručná doba na dodané služby a výkony je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy. 
6.2. Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa 
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v najkratšom 
technicky možnom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela 
uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu 
zhotoviteľa. 
6.3. Zmluvné strany sú povinné každú reklamáciu vád predmetu zmluvy urýchlene 
prerokovať a dohodnúť opatrenia na ich odstránenie. Ak nebolo dohodnuté inak, platí 15 
dňová lehota na odstránenie vád, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 
reklamácie. Nedodržanie lehoty pre odstránenie vád podlieha zmluvnej pokute 20 € za každý 
deň omeškania. 
6.4. V prípade mimoriadne závažného porušenia povinností zhotoviteľa, podľa tejto zmluvy, 
má objednávateľ právo od nej odstúpiť s tým, že zhotoviteľovi nahradí len výdavky 
preukázateľne vynaložené. 
6.5.Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania s úhradou faktúry fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň 
omeškania. 



6.6. Ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy uvedený v čl. III riadne a včas, objednávateľ 
má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dohodnutej v objednávke, za každý deň 
omeškania. 
 
 

Čl. VII 
Ostatné ustanovenia 

 
7.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie 
podmienok tejto zmluvy. 
7.2. Pre práva a záväzky tejto zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, 
pokiaľ nie sú v tejto zmluve dohodnuté inak. 
7.3. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a 
dodacích podmienok v zmysle tejto zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 
7.4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 
7.5. Táto zmluvy je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá 
objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ. 
7.6. Táto zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 
 
 
Objednávateľ :       Zhotoviteľ : 
 
 
 
V Bratislave  dňa :       V Bratislave  dňa :  
 
 
 
 
 
..................................................                                    .................................................. 
 
    
 


