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ZMLUVA O DIELO č. 299/2019 
(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej ako 

„Zákon o verejnom obstarávaní“) 

medzi: 

 

 

Objednávateľ:  

Názov:   Nitrianska galéria 

Sídlo:   Župné námestie 3, 949 01  Nitra 

Zastúpený:   Mgr. Renáta Niczová- riaditeľka 

IČO:     36102580 

DIČ:     2021452565 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:                        SK28 8180 0000 0070 0031 1097 

Tel. č.:    037/6579641 

e-mail:     riaditel@nitrianskagaleria.sk 

Objednávateľ nie je platcom DPH.     

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno:        T.E.O. SLOVAKIA s.r.o. 

Sídlo:          Kamenná 1174/106, 949 01  Nitra 

Zastúpený:        Ing. Jozef Košarišťan - konateľ 

Bankové spojenie:   SLSP Nitra 

IBAN:     SK95 0900 0000 0051 1839 8651 

IČO :            50 472 461 

DIČ :         2120339980 

IČ DPH:    SK2120339980 

Reg. č. z Obch. registra.: Okresný súd Nitra 

Odd. Sro, vl. č.:              41503/N 

Tel.:    00421 905 266 442 

email:               adn.nitra@stonline.sk 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I 

Preambula 

1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem  na  odbornom a kvalitnom 

zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy. 
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1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený 

v ustanovení §1 ods. 14 Zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle platnej internej smernice NG. 

Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.  

1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 

prehlasuje, že on ako aj jeho zamestanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní 

a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.  

 

Čl. II 

Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v 

uskutočnení prác a dodávok súvisiacich s realizáciou diela: „Oprava automatických posuvných 

dverí – hlavný vstup“ po škodovej udalosti zo dňa 11.9.2019 v členení prác 2ks bezpečnostné 

sklo 4.4.1, 15m ploché tesnenie – montážna hrana odnímateľná, 1ks spodné vedenie stenové, 1ks 

elektromotor, 1ks vyrovnanie zvislého rámového profilu v dielni kontrola priamosti, práca, 

prepravné náklady (ďalej ako „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. 

2.2 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky správy, revízie, atesty, certifikáty, skúšky, merania, ktoré 

je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, vrátane jeho 

komplexného vyskúšania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.   

2.3 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky práce resp. celé Dielo sa bude realizovať 

počas trvalej prevádzky Objednávateľa. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu 

obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom 

vopred.  

2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce v súlade s podmienkami podľa platných STN, STN EN a 

technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to 

vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia.  

2.6 Materiály, diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody.  

Materiály, diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. 

nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady 

odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša 

Zhotoviteľ. 

 

 

 Čl. III 

Miesto a termín vykonania Diela  

3.1 Miestom vykonania Diela je: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne do 1 týždňa odo dňa podpísania zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch odpratať vzniknutý odpad ku 

dňu odovzdania diela.  

3.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň najneskôr do 24 hodín písomne, 

oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu 

Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom. 



3 
 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po 

ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa. 

V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas 

ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa  o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu 

požaduje na riadne vykonanie Diela. Predĺženie Termínu plnenia Diela sa uskutoční prijatím 

písomného dodatku k tejto Zmluve.  

3.6 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, 

a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek 

zmenu Ceny Diela podľa čl. VII tejto Zmluvy.  

 

 

Čl. IV.  

Spôsob vykonania Diela 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s platnými 

právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, 

ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú, tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných 

právnych predpisov a technických noriem, a aby Dielo bolo vykonané vo vysokom štandarde 

stavebno-montážnych prác pri dodržaní technologických postupov a všeobecne záväzných 

technických požiadaviek. 

4.2 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace 

s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.   

4.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:  

a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú 

Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápismi a dohodami oprávnených 

zástupcov Zmluvných strán, (ďalej ako „Zástupca Objednávateľa alebo Objednávateľ“) je 

určený: Mgr. Renáta Niczová a Vladimír Odzgan. 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje 

náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce 

potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.  

4.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne 

spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom zmluvnom či 

inom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na 

plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu 

Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.  

4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne 

opatrenia a opatrenia  proti  škodám,  ktoré  by  mohli  vzniknúť  na  majetku  Zhotoviteľa 

a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci (zamestnanci 

a osoby, ktoré sú v obdobnom zmluvnom či inom vzťahu so Zhotoviteľom) na majetku 

Objednávateľa.  

4.7 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých 

materiálov podľa STN a STN EN. Materiály a časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam 

Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. 

4.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu odovzdania diela. 
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Čl. V 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

5.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním 

Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na 

základe dodacieho listu. 

5.2 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

 

Čl. VI 

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo 

6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania  STN, STN 

EN, technicko-kvalitatívnych podmienok pri realizácii Diela. 

6.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru,  

že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude 

ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu. 

6.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite 

a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými 

právnymi predpismi. 
 

Čl. VII 

Cena Diela 

7.1 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená nasledovne:  

        Cena bez DPH :     3.201,90  EUR 

      DPH 20% :         640,38  EUR  

       Celková cena Diela spolu s DPH :  3.842,28 EUR (slovom: tritisícosemstoštyridsaťdva € 

a 28/100) (ďalej ako „Cena diela“). 

7.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako konečná  a maximálna cena 

za vykonanie Diela. 

 

 

Čl. VIII 

Platobné podmienky 

8.1 Fakturácia a úhrada Ceny Diela za  vykonanie Diela budú vykonané po dokončení a prevzatí Diela 

Objednávateľom. Objednávateľ neposkytuje preddavky na vykonanie Diela. 

8.2 Cenu za vykonanie Diela uhradí Objednávateľ na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú 

Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi. 

8.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny. 

8.4 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň 

úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet 

Zhotoviteľa.  
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Čl. IX 

Zodpovednosť za vady a záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a že pri odovzdaní a 

počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve v jej prílohách. 

9.3 Záručná doba za vykonané práce je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela. 

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má 

Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. 

Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie vady 

a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady  alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie 

Objednávateľa .  

9.6 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

Čl. X 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

• Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami  

Obchodného  zákonníka,  nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá  automaticky pod vzťahy 

uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

• Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, 

odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

• Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ dve 

a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

• Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany berú na 

vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, 

platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona. 

• Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

• Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky   

• Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy 

sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

       V Nitre, dňa 10.10.2019                                                V Nitre, dňa: 10.10.2019 

 

 

 v.r. v.r. 

 .....................................................                  .............................................................    

               Za zhotoviteľa                                                                    Za  objednávateľa                           

      Ing. Jozef Košarišťan                              h                                        Mgr. Renáta Niczová 

               Konateľ                                                                          riaditeľka 
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PRÍLOHA Č. 1 

 

Opis predmetu zákazky 

        
Vchodové automatické posuvné dvere nachádzajúce sa vo vestibule Nitrianskej galérie sú poškodené , 

nakoľko prišlo k škodovej udalosti dňa 11.9.2019. 

 

V rámci  opravy automatických posuvných dverí budú vykonané nasledovné dodávky a práce: 

 

- 2ks bezpečnostné sklo 4.4.1., rozmer 957x2656   784,60 € 

- 15bm ploché tesnenie – montážna hrana odnímateľná  126,-    € 

- 1ks spodné vedenie stenové      189,60 € 

- 1ks elektromotor                          1.530,70 € 

- 1ks vyrovnanie zvislého rámového profilu v dielni      87,-    € 

(kontrola priamosti) 

- Práca (2 osoby x 29,- €/hodx 8 hod.)     464,-    € 

- Prepravné náklady         20,-    € 

SPOLU                3.201,90 € 

+ DPH         640,38 €  

 

CENA SPOLU               3.842,28 €   

  

 

Súčasťou prác bude: 

- dodávka materiálu podľa zamerania 

- demontáž 

- montáž 

- likvidácia odpadu 

- doprava 

 

V cene diela musia byť obsiahnuté aj: 

 

- všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. nevyhnutné k prevádzke 

 

 


