
 

 

Zmluva o dielo č. 2014007 
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I. Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ: 

Obec Hurbanova Ves 
adresa:    903 01 Hurbanova Ves 48 
v zastúpení:   Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce 
IČO:     00305995 

DIČ:     2021006669 
IČ DPH:    SK2021006669 

tel., fax:    02/4590 3224 
e-mail:    hurbanova.ves@zoznam.sk 
bankové spojenie:   Sberbank, a.s., Bratislava 
číslo účtu:    4110125718/3100 
 

a 
 
1.2 Zhotoviteľ: 

MEIXNER - KALINA, s.r.o. 
adresa:    Mliečno 487, 931 01 Šamorín 
v zastúpení:   Ing. Ladislav Kalina, konateľ spoločnosti  
IČO:     36261173 
DIČ:     2021839006 
IČ DPH:    SK 2021839006 
tel.:     031/5624877 
e-mail:    meixner-kalina@stonline.sk 
bankové spojenie:  VÚB, a.s., Šamorín 
číslo účtu:    1910671553/0200 

 
1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Zateplenie materskej školy“ 

zmluvu o dielo na dodávku prác, ktorá je v súlade s § 45, zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov výsledkom 
verejnej súťaže. 

 
 

Čl. II. Predmet zmluvy 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s pokynmi objednávateľa a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre 
objednávateľa v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) realizovať zateplenie materskej školy Hurbanova Ves č. 59 
v katastrálnom území Hurbanova Ves v rozsahu: 

mailto:hurbanova.ves@zoznam.sk


 
 
 

 

 

P.č. Popis MJ 
Množstvo 

celkom 

 
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

  

1 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá BAUMIT, 

silikátová (Baumit Silikat Top) škrabaná, hr. 2 mm 
m

2
 316,820 

2 

Vonkajšia penetrácia stien, silikátová ST c farebná pod 

omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne 

a fasádne farby 

m
2
 316,820 

3 

Doteplenie vonkajšej konštrukcie, bez povrchovej 

úpravy, systém XPS STYRODUR, lepený rámovo 

s prikotvením, hr. izolantu 80 mm 

m
2
 107,705 

4 
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm 

BAUMIT OPEN – štandardné riešenie (EPS-F) 
m

2
 27,925 

5 
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200 x 500 27,5 kg 

systém BAUMIT hr. 80 mm bez omietky 
m

3
 209,870 

 Ostatné konštrukcie a práce 
  

7 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 ma výšky do 10 m 
m

2
 399,600 

8 
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 ma výšky do 10 m 
m

2
 399,600 

9 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 ma výšky do 10 m 
m

2
 399,600 

 Presun hmôt HSV   

10 
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá 

konštrukcia z tehál, tvárnic, kovu do výšky 6 m 
t 25,476 

 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo protokolárne prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v Čl. V. tejto zmluvy. 
2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými 

predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. 
Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i 
stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, 
že je škodlivý. Zhotoviteľ použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, 
uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 
predpisov. 

 
Čl. III. Lehota realizácie 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) zrealizovať dielo v termíne: 
- začiatok realizácie : do 14 dní po pridelení nenávratného finančného 
príspevku z Environmentálneho fondu 
- dokončenie diela: max. 45 dní odo dňa začiatku realizácie 

b) splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním 
diela objednávateľovi. 

3.2 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi pridelenie nenávratného finančného príspevku 
z Environmentálneho fondu do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy o pridelení 
nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu. 

3.3 Pridelením nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu sa 
pre účely tejto zmluvy rozumie dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. 



 
 
 

 

 
Čl. IV. Cena 

 
4.1 Cena za dielo je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. 

o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách“) a výmeru 
MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení príloha č.22 k výmeru MF SR č. R-1/1996, 
v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru 
s regulovanými cenami. Cena je spracovaná v súlade s upravenou prílohou č. 22 
výmeru MF SR č. R-1/1996, bod B. ods.1 písm. ab) ako „cena predmetu 
obstarávania za určených podmienok“. 

4.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy vo výške 15.640,26 € 
s DPH (slovom pätnásťtisíc šesťsto štyridsaťjedna EUR dvadsaťšesť 
EUROCENTOV) podľa ponukového rozpočtu zhotoviteľa. 

4.3 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve 
zmluvnými stranami. Na dodatok k tejto zmluve, predložený inak ako je dohodnuté 
v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy, sa neprihliada. 

4.5 Všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené 
oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť 
vykonaná až po potvrdení dodatku k tejto zmluve. 

4.6 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu 
objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

 
 

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia 
 
5.1 Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorom bude 

uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s ponukovým 
rozpočtom. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na 
prepracovanie. 

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch, musí mať náležitosti 
daňového dokladu a bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ 

 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, 

 číslo zmluvy, 

 číslo faktúry, resp. daňového dokladu, 

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 

 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, 

 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

 iné identifikačné údaje, 

 prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený 
objednávateľom. 

5.3 Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ 

oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť 
odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.6 Objednávateľ nebude poskytovať preddavky. 
 



 
 
 

 

 
Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
6.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. tejto zmluvy 

v súlade s platnými STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo 
poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. 

6.2  Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným 
skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

 
 

Čl. VII. Zmluvné pokuty sankcie a odstúpenie od zmluvy 
 
7.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie plnenia zmluvných záväzkov objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € za každý deň omeškania odovzdania diela. 
7.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú 

pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania úhrady. 

7.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu 
zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni 
v dohodnutých termínoch. 

7.4 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté 
v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované 
podľa zmluvných cien faktúrou. 

 
 

Čl. VIII. Ostatné ustanovenia 
 
9.1 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady 

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov.  

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá v plnej miere za škody, ktoré by jeho činnosťou pri realizácii 
diela vznikli objednávateľovi, alebo tretím osobám.  

 
 

Čl. IX. Záverečné ustanovenia  
 
10.1  Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
10.2  Neoddeliteľnou prílohou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa spracovaný na 

základe výkazu výmer. 
10.3  Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 
10.4  Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  
10.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve 

určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.  



 
 
 

 

10.6  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom jej zverejnenia a internetovej adrese obce a pridelením 
nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu. 

 
V Hurbanovej Vsi dňa 7.8.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Za objednávateľa:         Za zhotoviteľa: 
  Ing. Ľubomír Petrák, CSc.          Ing. Ladislav Kalina 

 starosta obce             konateľ spoločnosti 



 
 
 

 

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 2014007 
 
 

P.č. Popis MJ 
Množstvo 

celkom 

Cena 

jednotková 

Cena 

celkom 

 
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

    

1 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá BAUMIT, 

silikátová (Baumit Silikat Top) škrabaná, hr. 2 mm 
m

2
 316,820 10,10 3199,882 

2 

Vonkajšia penetrácia stien, silikátová ST c farebná pod 

omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne 

a fasádne farby 

m
2
 316,820 2,20 697,004 

3 

Doteplenie vonkajšej konštrukcie, bez povrchovej 

úpravy, systém XPS STYRODUR, lepený rámovo 

s prikotvením, hr. izolantu 80 mm 

m
2
 107,705 19,90 2143,329 

4 
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm 

BAUMIT OPEN – štandardné riešenie (EPS-F) 
m

2
 27,925 11,50 321,137 

5 
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200 x 500 27,5 kg 

systém BAUMIT hr. 80 mm bez omietky 
m

3
 209,870 16,50 3462,855 

 Ostatné konštrukcie a práce 
    

7 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 ma výšky do 10 m 
m

2
 399,600 2,30 919,080 

8 
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 ma výšky do 10 m 
m

2
 399,600 2,50 999,000 

9 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 ma výšky do 10 m 
m

2
 399,600 1,00 399,600 

 Presun hmôt HSV     

10 
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá 

konštrukcia z tehál, tvárnic, kovu do výšky 6 m 
t 25,476 35,00 891,660 

 
Celkom 

   
13033,547 

 
DPH 

   
2606,709 

 
Spolu s DPH 

   
15640,256 

 
 
V Hurbanovej Vsi dňa 7.8.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Za objednávateľa:         Za zhotoviteľa: 
  Ing. Ľubomír Petrák, CSc.          Ing. Ladislav Kalina 

 starosta obce             konateľ spoločnosti 
 


