
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

1. Objednávateľ: 
Názov: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Štát: Slovenská republika 
IČO: 00308676 
DIČ:2021058787 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor 
Telefón: +421 37/6923945 
E-mail: sekretariat(ä{zlatcmoravce.cu 
Č. účtu: 33422162/0200 
IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: VIDOR s.r.o. 
Miesto podnikania/sídlo: Martin nad Žitavou 223 
IČO: 46 736 263 
Zapísaný v: O.R.S.R vložka č.: 31996/N 
Č. účtu: 292 587 8340/1100 
IBAN: SK16 11000000002925878340 

Článok II 
Úvodné ustanovenia 

1. Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi. 
2. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva", objednávateľ a 
zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany". 
3. Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. 
III. tejto zmluvy. 

Článok III. 
Predmet plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná 
dielo - „Stavebná úprava strechy domu smútku na miestnom cintoríne, MČ Chyzerovce" -
a to stavebné úpravy spojené s rekonštrukciou strechy domu smútku nachádzajúceho sa na miestom 
cintoríne v mestskej časti Chyzerovce. 

Podrobný opis predmetu diela: 
Predmetom diela sú stavebné úpravy spojené s rekonštrukciou strechy domu smútku 
nachádzajúceho sa na miestnom cintoríne v mestskej časti Chyzerovce. Pred začatím stavebných 
prác je potrebné sprístupniť vstup na strechu opílením časti stromov - konárov, ktoré zasahujú na 
fasádu a strechu. Rozsah diela: 



• Odpílcnie časti presahujúcich konárov na murivo a strechu 
• Vyčistenie plochy strechy od machu 

• Vyčistenie zanesených /!abo · 

• Odstránenie vydutých častí ( nerovností ) povlakovej krytiny na streche 
o Príprava podkladu vyzametanie plochy strechy 

• Penetračný náter vyčistenej plochy strechy 

• Natavenie povlakovej krytiny ( nová povlaková krytina bude vyvedená na atikový múr, 
ukončená ochrannou poplastovanou lištou a styk bude pretmelcný ) 

• /\tikov)· plech bude vyčistený a natren)' syntetickým náterom 
Podrobnejšia špecifikúcia diela je uvedená vo Výkaze V)1mer (Príloha č . l ), ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zav2izuje . že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 
dohodnutú cenu. 

3. /hotoviteľ sa za\·äzuje dodr/.iavať ustanovenia zmluvy tak . aby bola realizovaná riadne , včas a v 
súlade s jej podmienkami a postupovať pri plnení zmluvy s odbornou staro stli vosľou. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá objednúvateľovi za realizáciu diela · celom rozsahu , bez ohľadu na osobu, 
ktorá dielo skutočne realizuje. 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať s1 všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 
záv2izkov z tejto Zmluvy. 

Ó ánok IV. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

l. Zhotoviteľ zhotoví pre objedn{l\ ate ľa na srnje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za 
podmienok dohodnutých v lľjto 1.mluve dielo\' rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí \Uicnie stavebného denníka a stavebných záznamov. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí sám alebo prostredníctvom oprávnenej tretej osoby nakladanie s odpadmi, 
v súlade so zákonom č . 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vzniknutými v 
súvislosti s realizáciou diela, vrátane ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a 
prevezme zodpovednosť za bezpečnosť práce na stavenisku v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 

147/2013 Z.z ., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niekt01-ý'ch pracovných činností , nariadenia vlády SR č . 396/2006 Z .z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. /hotoviteľ zabezpečuje aj povinnosti týkajúce sa ochrany 
pred po/iarmi v súlade so zúknnom '.\R SR č . 31 ·L2001 /.z. u ochrane pred požiarmi a vyhláškou 
ľv1VSR č. 12112002 /.1.. o po7.iarncj pre\ encii . 

5 . /.hotoviteľ n1be1.pečí pocas rcali1úcic ochranu stm eniska pred vstupom cudzích osôb, 
udržiavanie poriadku a čistoty na staveni sku a jeho okolí. 

6. Dielo uvedené v článku Ill. zhotoviteľ vykonú podľa výkazu výmer a v súlade podmienkami 
stanovenými v zmluve. Zhotovi teľ potvrdzuje. že bol oboznámcn)' s predmetom diela, že vykonal 
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7. Zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas 
vykonávania prác_ ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. 

Óánok IX. 
Sp olupôsobenie obj ednávateľa 

Počas zhotovovania diela poskytne objednťtvatcľ zhotoviteľovi spolupôsobenie, okrem toho ktoré je 
uvedené\" článku IIl. ods. 5 zmluvy, v tomto rozsahu: 
- Vykonávať dozor objednávateľa počas\ ykonúvania diela: 

- Zastupovaním objednávateľa počas vykonú ania diela je poverený Bc. Štefan Nociar, ako 
technický dozor, ktorý je oprávnený zastupovať objednáYateľa na kontrolných dňoch, pri kontrole 
vykonaných prác a preberaní ukončeného diela. 
- Kontrolovať \'ecný a časový postup vykonávania diela a jeho súlad s projektom, 
- Sledovať denné zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku a stavebných záznamoch a pripájať k 
nim svoje upozornenia na nedostatky zhotoviteľa, zistené pri vykonávaní diela, ako aj vznášať na 
zhotoviteľa pokyny, súvisiace s postupom , kvalitou a rozsahom diela. 

ÓánokX. 
Odovzdanie a prevzatie dokon čen éh o diela 

1. Odo ·zdanie a prevzatie dokončeného diela sa uskutoční po jeho riadnom vykonaní v termíne do 
troch pracovných dnL na základe výzvy zhotoviteľa. 
:?.. Pri odovzdaní a prevz:1tí dicl :.i zhotO\ itcľ objcdnú\ atcľo\'Í predloží kópie stavebného denníka, 
sU:1\·ebné záznamy a podklad pre vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby. 
3. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného diela zodpovednými zástupcami 
zmluvných strán je preberacie konanie ukončené. 

Č:Ián ok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Obsah zmluvy bude možné zmeniť len na základe písomných dodatkov, prijatých v celom 
rozsahu oboma zmluvnými stranami. 
2. Prá ·a a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmlu ·e sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými 
právnymi predpismi slovenského prá\'neho poriadku. 
3. /rnluva nadobudne platnosť d11om jej podpL;ania oprúvnen)·mi zástupcami oboch zmluvn)·ch 
strún . Zmluva nadobudne úč·innosľ d11om naslec;ujúcirn po dni jej zverejneniu v zmysle § 47a 
zákona č . 40 11 %4 lb. Občiansky 1.ákonník \' znení neskorších predpisov. 
4. Túto zmluva je vyhotovenú v troch rovnopisoch, z ktorých Mesto obdrží dve vyhotovanía 
a druhá zmluvná zmluva jedno vyhotovenie. 
5. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy prehlasujú, že jej textu rozumejú a 
na dôkaz ich súhlasu s jej obsahom a znením pripújajú svoje podpisy. 

V Zlat)-ch Moravciach, dúa 1 2. 12. 7014 

za zhotoviteľa 


