
ZMLUVA O DIELO        
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 Obchodnéh o zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v platnom znení.  
 
OBJEDNÁVATE Ľ 
 
Názov : Mesto Krupina  
Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta    
IČO : 00320056 
DIČ : 2021152540 
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Krupina 
Číslo účtu                                   :  SK 24 0200 0000 0000 2002 0412                                            
    
ZHOTOVITEĽ  
 
Názov : VIAKORP, s.r.o.  
Sídlo : Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen 
Štatutárny zástupca                   : Stanislav Dado, konateľ spoločnosti 
IČO                                             : 50228455 
DIČ                                             : 2120221499 
IČ DPH                                       : SK2120221499 
Zápis                                          : Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Banská  
                                                     Bystrica, odd. Sro, vl.č.29450/S 
Bankové spojenie                    : UniCredit Bank 
Číslo účtu                                   : SK11 1111 0000 0011 3279 2008 
 
    
  
za podmienok  uvedených v tejto zmluve. 

 
 

ČLÁNOK I.  
PREDMET, CENA, MIESTO A TERMÍN DIELA  

 
1. Predmetom zmluvy je realizácia diela: 
 

„Rekonštrukcia ulice Dionýza Štúra v meste Krupina“  
 
na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.4.2022, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto 
zmluvy, predloženej v rámci verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu 
trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné 
obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Predmetom zmluvy sú 
rekonštrukčné stavebné práce na vybranom úseku ulice Dionýza Štúra v Krupine, 
ako aj rekonštrukčné stavebné práce na oprave dažďového kanalizačného systému. 
Súčasťou prác je aj zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí, ktoré by mohli byť 
výstavbou dotknuté a zároveň zabezpečenie dočasného dopravného značenia. Za 
prípadné škody súvisiace s realizáciou diela zhotoviteľ plne zodpovedá. 



2. Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2022. 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za podmienok vymedzených 

a dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú 

cenu. 
5. Cena diela: 
  Cena bez DPH:  179 914,40 €   
  DPH 20 %:   35 982,88 €  
  Cena s DPH: 215 897,28 €  

 
6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru za dielo najneskôr do 60 dní po jej 

obdržaní bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. 
7. Miestom realizácie a odovzdania diela je miestna komunikácia na ulici Dionýza 

Štúra v meste Krupina, v k.ú. Krupina, na pozemkoch parc. č. KN-E 9600/1, 
9630, 9633/1 a KN-C 247/1. 

8. Doba realizácie diela sa dojednáva nasledovne: 
- odovzdanie a prevzatie staveniska do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy o dielo 
- zahájenie prác do 5 dní od odovzdania a prevzatia staveniska, 
- ukončenie prác do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, 

9. Cena za prípadné naviac práce /mimo rozsahu tejto zmluvy/ bude dohodnutá         
samostatne, pri dodržaní jednotkových cien v cenovej ponuke zhotoviteľa. 

 
 

ČLÁNOK II.  
POVINNOSTI OBJEDNÁVATE ĽA 

 
1. Objednávateľ v dohodnutom termíne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 

k plneniu predmetu zmluvy v stavebnej pripravenosti, ktorá umožňuje realizáciu 
predmetu zmluvy v zmysle čl. I. tejto zmluvy. 
  

 
ČLÁNOK III.  

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 
 

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť práce a dielo  včas, kvalitne a bez vád, podľa 
predloženej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi príslušné certifikáty vzťahujúce sa na 
použitý materiál, najneskôr pri odovzdaní diela. 

3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy o dielo (ZoD) je povinný dodržiavať 
predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
na ochranu životného prostredia a všetky stavebné postupy, zákony a technické 
normy vzťahujúce sa na zhotovenie diela. Za ich prípadné porušenie a 
vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

4. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do 
stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, 
vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy 
technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie 
diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný. 



5. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, 
cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako 
podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD. 

6. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom 
pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom 
zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) 
pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom 
súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. 

7. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto 
ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa.   

8. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru poverený 
pracovník oddelenia výstavby, ŽP a RM Mestského úradu v Krupine.  

9. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za 
vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je 
povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ 
je povinný tieto práce, pokiaľ sú vykonané riadne, prevziať do troch (3) 
pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za 
prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný 
záznam v stavebnom denníku. 

10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady 
iba vtedy ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných závad na predmete 
zmluvy do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase tak, aby odvrátil 
nebezpečenstvo vzniku škôd spôsobených vadami diela. Toto ho však 
nezbavuje zodpovednosti za vzniknutú škodu, ktorú je povinný nahradiť v plnom 
rozsahu po potvrdení rozsahu oboma zmluvnými stranami. 
 

 

ČLÁNOK IV.  
 VYKONANIE DIELA  

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky podmienky realizácie stavby sú zahrnuté 

v cene stavby a že ich bude rešpektovať. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnení zmluvy sa nebudú podieľať 

podzhotovitelia, stavba bude realizovaná vlastnými kapacitami zhotoviteľa. 
3. Počas výkonu sa zhotoviteľ zaväzuje prizvať včas objednávateľa na kontrolu. 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú spísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela 

a túto obojstranne podpísať. 
 
 

ČLÁNOK V.  
ZÁRUČNÁ DOBA, SPOSOB POSKYTOVANIA ZÁRUKY  

 
1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na predmet obstarania 60 mesiacov po odovzdaní 

diela. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni skryté vady do 10 dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie objednávateľa. 



ČLÁNOK VI.  
VADNÉ PLNENIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A POISTENIE STAVBY  

 
1. Za vadné sa dielo považuje vtedy, ak nezodpovedá požadovanému predmetu 

diela dohodnutého v ZOD. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania. Za vady 

diela v záruke zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu a čase platnej záruky, 60 
mesiacov po odovzdaní diela. 

3. Záruka na akosť diela je upravená ustanoveniami § 429 až 431 Ob. Zákonníka 
a začína plynúť dňom odovzdania diela. 

4. Nároky z vadného plnenia sú upresnené v ustanoveniach § 436 a 441 Ob. 
Zákonníka. 

5. Zakaždým po takomto oznámení pre ohlásenú vadu sa začína doba na 
odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu 
odstrániť. 

6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za ktoré 
zodpovednosť popiera. V sporných prípadoch znáša zhotoviteľ náklady až do 
rozhodnutia súdu. 

7. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platného výkazu výmer 
a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní 
predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

8. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. 
certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí. 

 
 

ČLÁNOK VII.  
SANKCIE  

 
Zmluvné strany sa touto zmluvou zaviazali k plateniu nasledovných sankcií: 
 
1. Pri omeškaní s dodávkou diela zaväzuje sa zhotoviteľ za každý deň omeškania 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela. 
2. Faktúru za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť najneskôr do 60 dní po jej 

obdržaní. 
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ má právo zadržať z tejto      

faktúry sumu vo výške 10% ako zádržné, pričom zádržné slúži výlučne na      
prípadnú úhradu nákladov na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré      
zhotoviteľ včas neodstránil. Zadržaná zmluvná cena bude uhradená do 30 dní      
po odstránení všetkých zistených závad uvedených v preberacom protokole.  
V prípade, že dielo bude zrealizované bez závad a nedorobkov, písomne      
odovzdané objednávateľovi, zádržné nebude uplatnené.  

4. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať zaplatenie  úroku z omeškania vo výške 0,02 % z omeškanej ceny 
predmetu zmluvy za každý započatý deň omeškania. 

 
 

ČLÁNOK VIII.  
OSOBITNÉ USTANOVENIA  

 



1. Zmluvné strany si vyhradzujú formou dodatku k tejto zmluve dohodnúť sa na 
zmene diela výlučne v prípade, že objednávateľ bude požadovať naviac práce. 
Cena jednotlivých prác nesmie však prevýšiť dohodnuté jednotkové ceny 
v zmysle súťaže špecifikovanej v bode 3, čl. I. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo 
škody na zhotovenom diele, do doby jeho odovzdania znáša zhotoviteľ. Dňom 
odovzdania diela, nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa. 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli nasledovný spôsob fakturácie a platby: 
Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe skutočných výkonov a podpísaného 
súpisu prác zo strany zhotoviteľa, ako aj objednávateľa. 

 
 

ČLÁNOK IX.  
Vyššia moc 

 
1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, 

ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia povstanie, 
epidémie, živelné pohromy a pod. 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa 
 vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu  moc požiada 
druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k  predmetu,cene a času plnenia, Ak 
nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc   právo odstúpiť 
od zmluvy. 

3. V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu 
realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú 
prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v 
primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel, alebo mal 
dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody 
nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať. 

 
 

ČLÁNOK X. 
Odstúpenie od zmluvy  

 
1. Ak sa porušenie zmluvnej  povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto 

zmluvy, alebo v zmysle  § 345  Obchodného zákonníka za podstatné porušenie 
zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne 
druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 
pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné 
okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

2. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. stanoví 
na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po 
uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1.  

3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej 
strany, druhej zmluvnej strane. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, 
okrem nárokov na náhradu škody. 

5. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú: 
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,  



b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s 
plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku I. tejto zmluvy viac ako 
14 dní,  

c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s 
plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si 
zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek 
výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) 
nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom 
zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),  

d) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť 
uvedenú v čl. III., bod 7.3.tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom 
objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom 
denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností 
uvedených v čl. III. tejto zmluvy. 

 
 

ČLÁNOK XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu uvedenú v článku 1 tejto zmluvy. 
2. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy. 
3. Platnosť zmluvy o dielo končí odovzdaním diela, uplynutím v zmluve 

dohodnutej lehote, pokiaľ nedôjde k jej predĺženiu. 
4. Zmluva o dielo je vyhotovená v 3-och exemplároch, z čoho 1 exemplár sa po 

potvrdení vracia zhotoviteľovi. 
 
 
V Krupine, dňa:                                                                     Vo Zvolene , dňa:     
 
 
Za objednávateľa:                                                                 Za zhotoviteľa:                

 
 
 
 
 
 
                                                           

 

Ing. Radoslav Vazan  
primátor mesta  

  

    Stanislav Dado 
konate ľ spolo čnosti      
 










