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Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 1. Zmluvné strany 

 1.1. Objednávateľ:  

Obchodné meno: Stredná odborná škola hotelová 

Sídlo: Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 

Korešpondenčná adresa: Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 

IČO: 00893552 

DIČ: 2021357998 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, a. s.  

IBAN: SK23 8180 0000 0070 0051 5372 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Pavol Hudáček 

Zástupca pre technické dojednania: Ing. Lenka Kozárová 

Kontakt (tel. + email): +421 903 642 332, hotelovatatry@mail.telekom.sk 

 1.2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Ing. Peter Bendík - THERMGAS 

Sídlo: Hviezdoslavova 363/38, 058 01 Poprad 

Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 363/38, 058 01 Poprad 

IČO: 30644259 

DIČ: 1020727873 

IČ DPH: SK1020727873 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

IBAN: SK79 0200 0000 0007 1944 9562 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bendík 

Zástupca pre technické dojednania: Ing. Peter Bendík 

Kontakt (tel. + email): +421 903 601 417; projekcia@thermgas.sk 

 2. Predmet plnenia 

 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

 a) zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku 2. a odovzdá ho objednávateľovi; 

 b) záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu. 

 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ pre objednávateľa vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu 
pre realizáciu stavby:  

„Rekonštrukcia vykurovania budovy školy“ 

 2.3. Projektová dokumentácia pre realizáciu bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č. 3 sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020. 

 2.4. Obsah a členenie dokumentácie pre realizáciu stavby: 

SO 01  Strojné zariadenie plynovej kotolne     
 SO 02  Plynofikácia     

SO 03  Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie  
SO 04  Stavebné úpravy kotolne   
SO 05 Ústredné kúrenie 
SO 06  Úprava stavebno – tepelnej techniky strešnej konštrukcie 
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 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo v slovenskom jazyku v nasledovnom rozsahu: 

 a) v tlačenej forme v počte vyhotovení 6ks, 
 b) v elektronickej forme, v PDF súbore na elektronickom nosiči dát v počte 1ks, po celkovej úhrade za 

dielo. 
 2.6. Dielo podľa tejto zmluvy spracovateľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa : 

- všetky predchádzajúce stupne projektovej dokumentácie, existujúce projektové dokumentácie 
stavby, projektové dokumentácie technologických častí, 

- všetky vydané vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácií k horeuvedenej stavbe. 

 3. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 3.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom, obsahom, špecifikáciou 
a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela. 

 3.2. Zhotoviteľ dielo vypracuje a postupuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy a príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Projektová dokumentácia pre realizáciu bude vypracovaná v zmysle 
platných právnych predpisov a technických noriem. 

 3.3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu, pri vykonávaní diela inou osobou má 
zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na 
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe. 

 3.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť 
podkladov, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na použití podkladov trval. 

 3.5. Zmluvné strany sú povinné si navzájom poskytnúť súčinnosť potrebnú na riadne plnenie záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ k realizácii diela 
požaduje poskytnutie ďalších údajov a/alebo vyjadrenie/pokyn objednávateľa počas realizácie diela, je 
objednávateľ povinný zhotoviteľovi poskytnúť súčinnosť a/alebo vyjadrenie/pokyn v lehote určenej 
zhotoviteľom, ktorá však nesmie byť kratšia ako tri (3) pracovné dni od doručenia žiadosti objednávateľa. 
V prípade, že objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety neposkytne zhotoviteľovi požadovanú 
súčinnosť, zhotoviteľ je oprávnený buď: 

 a) na čas do vyjadrenia/poskytnutia súčinnosti objednávateľom pozastaviť ďalšiu realizáciu diela, pričom 
v tomto prípade sa o každý začatý deň omeškania predlžuje lehota na odovzdanie diela; alebo 

 b) pri ďalšom vypracovaní diela postupovať podľa vlastného uváženia berúc do úvahy jemu známe 
skutočnosti a záujmy objednávateľa. 

 4. Cena diela a platobné podmienky 

 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2.5 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. K fakturovanej čiastke bude pripočítaná prislúchajúca 
DPH podľa platných právnych predpisov SR. 

 4.2. Cena za dielo podľa tejto Zmluvy o dielo je vo výške 

Cena celkom bez DPH:    9.100,- EUR 
DPH 20%:    1.820,- EUR 
Cena celkom s DPH:    10.920,- EUR 
 

 4.3. Cena za dielo podľa bodu 4.2 tohto článku Zmluvy je cenou konečnou a sú v nej zahrnuté všetky náklady 
zhotoviteľa na zhotovenie diela spojené s prípravou, zhotovením a odovzdaním diela v zmluvne 
dohodnutej forme a počte vyhotovení. 

 4.4. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy. 

 4.5. Faktúra bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v článku 1. tejto 
Zmluvy. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, keď bude platená čiastka pripísaná na účet zhotoviteľa. 

 4.6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov a 
tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti 
požadované v tomto bode. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
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 5. Termín a odovzdanie diela 

 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa bodu 2.5. tejto zmluvy 
najneskôr do 15.06.2020. Zhotoviteľ diela nevylučuje skrátenie termínu dodania častí diela, resp. celého 
diela po dohode objednávateľa a zhotoviteľa v súčinnosti spolupôsobenia.  

 5.2. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. S prihliadnutím na 
ustanovenie bodu 3.5. odsek a) tejto zmluvy počas doby omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia, vrátane spolupôsobenia závislého na tretej osobe, nie je zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením povinnosti odovzdať dielo, pričom dohodnutý termín sa predlžuje o omeškanie zavinené 
objednávateľom, resp. treťou osobou. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní so 
splnením povinnosti odovzdať dielo ani v prípade, ak je prípadne omeškanie na strane zhotoviteľa 
spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, ktoré nezávisia od vôle zhotoviteľa alebo ktoré zhotoviteľ 
nemohol ovplyvniť, pričom zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi okolnosti vyššej moci alebo 
tie okolnosti, ktoré nemohol ovplyvniť, a tiež že vykonal všetky úkony, ktoré od neho možno rozumne 
očakávať, potrebné na zabránenie alebo minimalizovanie účinkov vyššej moci a na riadne plnenie si 
svojich zmluvných záväzkov podľa zmluvy. 

 5.3. Zhotoviteľ odovzdá dielo podľa bodu 5.1. objednávateľovi osobným doručením do sídla objednávateľa, 
alebo osobným odovzdaním aj v inom vzájomne dohodnutom mieste, prípadne podaním na poštovú 
prepravu. Ako potvrdenie o odovzdaní slúži zhotoviteľovi v prípade osobného doručenia v sídle 
objednávateľa, alebo na inom dohodnutom mieste podpísaný odovzdávací a preberací protokol 
a v prípade odovzdania prostredníctvom poštovej prepravy potvrdenie o odovzdaní na poštovú prepravu. 
V odovzdávacom a preberacom protokole zmluvné strany uvedú prípadne vady, alebo nedostatky diela, 
pričom lehotu na ich odstránenie určia dohodou s prihliadnutím na povahu a rozsah vád, alebo 
nedostatkov. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo podaním na poštovú prepravu, je objednávateľ 
povinný dielo prekontrolovať a uplatniť si právo na odstránenie vád, alebo nedorobkov v lehote desať (10) 
dní odo dňa doručenia diela. V prípade, že si objednávateľ právo podľa predchádzajúcej vety neuplatní, 
platí že dielo bolo odovzdané bez akýchkoľvek vád, alebo nedostatkov. 

 6. Zmena v zadaní a práce naviac 

 6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu objednávateľa o: 

 a) zapracovanie akýchkoľvek zmien oproti pôvodnému zadaniu v zmysle tejto zmluvy, alebo 

 b) realizáciu akýchkoľvek prác naviac; 

je postup pre vzájomnú spoluprácu nasledovný: 

 c) Objednávateľ písomne alebo emailom požiada zhotoviteľa o činnosť podľa tohto bodu vyššie. 

 d) Zhotoviteľ v lehote určenej objednávateľom, ktorá však nesmie byť kratšia ako sedem (7) pracovných 
dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa informuje objednávateľa o podmienkach, za splnenia ktorých je 
pripravený požiadavke objednávateľa vyhovieť, pričom ak sa zmluvné strany nedohodnú inak odplata 
zhotoviteľa za činnosť podľa požiadavky objednávateľa bude určená na základe aktuálneho 
sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA. 

 6.2. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na podmienkach vykonávania činnosti podľa bodov 6.1.a) 
a/alebo 6.1.b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 

 6.3. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade akýchkoľvek činností podľa 6.1.a), alebo 6.1.b) tejto zmluvy 
sa termín odovzdania diela podľa bodu 5.1 zmluvy automaticky posúva o jeden (1) mesiac, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

 7. Vady diela, záruky 

 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo uvedené v článku 2. tejto Zmluvy bude zhotovené podľa podmienok 
dohodnutých v Zmluve a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 7.3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 
odovzdania diela podľa čl. 5.3 tejto zmluvy. 

 7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa 
a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na 
to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
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 7.5. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa 
poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia 
ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný zistenú vadu písomne 
reklamovať v lehote piatich (5) pracovných dní od kedy sa vada prejavila, resp. bola zistená, v opačnom 
prípade právo reklamácie zaniká. Oprávnenú reklamáciu vady diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne 
a bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a 
vzniknutú vadu odstrániť v lehote primeranej povahe reklamácie alebo v lehote, na ktorej sa zmluvné 
strany dohodnú. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

 8. Sankcie 

 8.1. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny za dielo uvedenej vo faktúre, 
ktorá mu bude zhotoviteľom v zmysle ustanovení tejto Zmluvy riadne vystavená, objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania 
a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle §369 ods.1) a §369c ods.1) 
Zákona 513/1991 Z.z.. 

 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa článku 2. tejto Zmluvy, objednávateľ má 
právo voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

 8.3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 7.5 tejto Zmluvy, 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy za každý deň 
omeškania s odstránením vád. 

 8.4. Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením 
povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 9. Zánik zmluvy 

 9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

 a) zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia nepostupuje pri zhotovovaní diela v súlade s touto zmluvou 
a zhotoviteľ neodstráni porušenie zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej 
objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného zhotoviteľovi; 

 b) zhotoviteľ podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti a neodstráni porušenie ani v dodatočnej 
primeranej lehote poskytnutej objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie 
Zmluvy doručeného zhotoviteľovi. 

 9.2. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak: 

 a) objednávateľ podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti a neodstráni porušenie ani v dodatočnej 
primeranej lehote poskytnutej zhotoviteľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy 
doručeného objednávateľovi; 

 b) je objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek faktúry o viac ako tridsať (30) dní. 

 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. 
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od zmluvy druhej zmluvnej strane, ktorej je adresované. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká ku dňu 
odstúpenia; právo odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody, alebo na zmluvnú pokutu podľa tejto 
zmluvy, nie je odstúpením od zmluvy dotknuté. 

 9.4. V prípade odstúpenia od zmluvy bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zániku zmluvy fakturovať 
objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania diela s prihliadnutím na náklady vynaložené 
zhotoviteľom v súvislosti so zhotovovaním diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo 
alebo jeho časť v aktuálnom stave rozpracovanosti v jednom (1) písomnom vyhotovení. 

 10. Doručovanie 

 10.1. Písomnosti súvisiace so zmluvou si doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 
resp. na inú adresu, ak o to niektorá zmluvná strana písomne požiada druhú zmluvnú stranu alebo 
osobne. Písomnosť sa považuje za doručenú: 

 a) dňom doručenia alebo na piaty (5.) kalendárny deň od preukázateľného zaslania zásielky na adresu 
Zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana (adresát) o písomnosti nedozvedela. 
Doručovateľom môže byť iba Slovenská pošta, a.s.; 
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 b) dňom prevzatia písomnosti alebo bezdôvodného odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom pri 
osobnom doručovaní. 

 11. Ďalšie dojednania 

 11.1. Dielo vypracované na základe tejto zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho ďalšie použitie 
na iný ako dohodnutý účel, je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa a objednávateľa. 

 11.2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vyhotoveniam diela dňom úplného zaplatenia ceny diela 
podľa bodu 5.2 tejto zmluvy. 

 11.3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prejdú na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán. 

 12. Záverečné ustanovenia 

 12.1. Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.  

 12.2. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú zmluvnými stranami 
prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli  k dohode, riešenie sporu sa riadi 
slovenským právnym poriadkom. 

 12.3. Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

 12.4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, 
vážne, zrozumiteľné a určité. 

 12.6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení . 

 
 
 
 
 V....................................  dňa …………………… V………………………………… dňa………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………. …………………………………………………. 
 Zhotoviteľ Objednávateľ 
 Meno: Ing. Peter Bendík Meno: PaedDr. Pavol Hudáček 
 Funkcia: majiteľ Funkcia: riaditeľ SOŠ hotelová 


