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Zmluva o dielo č. .............. 

 (uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného  zákonníka 

 
(ďalej len “zmluva”) 

 
I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 
Adresa objednávateľa:  Mierová 4, 066 01 Humenné 
Zastúpený:   RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ 
IČO:    37781421 
DIČ:    2021446867 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN:   SK63 8180 0000 0070 0051 2518 

 (ďalej len ,,Objednávateľ “) 
a 
 

Zhotoviteľ:                                         .......................................................    
Adresa dodávateľa:                         ....................................................... 
      .......................................................   
Zastúpený:                                        ....................................................... 
Bankové spojenie:                           ...................................................... 
Číslo účtu:                                         .......................................................    
IČO:                                                    ....................................................... 
IČ DPH:                                               ....................................................... 

(ďalej len ,,Zhotoviteľ“) 
 

Preambula 
Zmluva o dielo je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného verejným obstarávateľom 
– Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej 
len zákona) na predmet zákazky „Kolonica M.A.R.S - Mobilná Astronomická Rotačná Stanica“ v rámci realizácie 
projektu „VESMÍR NA DLANI 2017“. 
Projekt je financovaný z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (ďalej len „Program“). Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa bodu II. tejto zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa bodu IV. 
tejto zmluvy. 

 
II. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je dielo  „Kolonica M.A.R.S - Mobilná Astronomická Rotačná Stanica“  v objekte 
Planetária na  Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v rámci realizáciu projektu podľa 
programových dokumentov Programu publikovaných na stránke https://sk.plsk.eu a podľa podmienok 
Zmluvy o poskytnutí NFP č. .................. zo dňa ........................ (ďalej len „Zmluva o NFP“)..  

2.2  Zhotoviteľ vykoná dielo podľa platných technických noriem a právnych predpisov súvisiacich s predmetom 
plnenia. 

2.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Rozpočet (Príloha). 
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas, bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 
2.5 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa. 
 

III. Čas plnenia 
3.1  Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku II tejto zmluvy nasledovne: 
                       začatie prác:   február 2019 
                       ukončenie prác:   do 30. apríla 2019 
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3.2 Dielo sa považuje za ukončené dňom odovzdania a prevzatia diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 
odovzdanie a prevzatie diela bude písomne potvrdené oboma zmluvnými stranami. 

3.3 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo v zmysle objednávky 
odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný dokončené dielo prevziať. 

3.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. 
 

IV. Cena diela 
4.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov 

a jeho vykonávacích Vyhlášok: 
Cena celkom bez DPH  ............................. EUR 
DPH 20 %   ............................. EUR 
Cena diela spolu s DPH  ............................. EUR 

(slovom ..............................................................................................) 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene, ktorá je konečná. 
4.3 K zmene ceny za dielo môže dôjsť len: 

- pri rozšírení, resp. zúžení predmetu plnenia alebo pri zmene technického riešenia a to iba na základe 
písomných požiadaviek objednávateľa, 

- v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH, 
 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme riadne a včas na základe výzvy zhotoviteľa, inak sa 
dostáva do omeškania podľa § 370 Obchodného zákonníka  a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.  

 
V.  Platobné podmienky 

5.1 Po ukončení diela Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru za dodané prístroje a prevedené montážne práce, 
ktorú predloží Objednávateľovi  ku dňu odovzdania a prevzatia diela. 

5.2 Faktúra  musí obsahovať tieto údaje: 
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo zmluvy a číslo faktúry, 
- deň odoslania faktúry a deň splatnosti, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa budú realizovať úhrady, 
- celkovú fakturovanú sumu, 
- označenie diela, 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby, 
- súpis  vykonaných prác. 

 
5.3 Faktúra predložená bez náležitostí uvedených v odseku 5.2 bude zhotoviteľovi vrátená ako neúplná.  
5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom so 

splatnosťou 30 dní od jej doručenia objednávateľovi a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude dodané v súlade s technickými normami, právnymi predpismi 
a podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením povinnosti. 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo 
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu plnenia alebo poškodením 
predmetu plnenia  objednávateľom. 

6.5 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť nasledujúcim dňom po dni odovzdania a prevzatia diela. 
6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní 

a preberaní bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávateľom.  
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6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené 
objednávateľom v oprávnenej reklamácií, začne odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom 
a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní. 

6.8 Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti 
dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania 
opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí pre prípad 
plnenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy. 

6.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou 
formou. 

 
VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto pre plnenie predmetu diela v deň obojstranného podpísania 
zmluvy o dielo.  

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto pre plnenie predmetu diela. Ak vznikne potreba 
rozšírenia miesta pre plnenie predmetu diela, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. 

7.3 Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia pre plnenie predmetu diela si zabezpečuje zhotoviteľ 
v súlade s opisom prác. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia miesta 
pre plnenie predmetu diela sú súčasťou zmluvnej ceny. 

7.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie miesta pre plnenie predmetu diela. Na miesto pre plnenie 
predmetu diela môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu 
a poriadok na mieste pre plnenie predmetu diela a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou činnosťou. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri 
vykonaní predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje od podpisu tejto zmluvy zúčastňovať sa na pracovných stretnutiach podľa potreby 
u objednávateľa za účasti zodpovedných osôb objednávateľa a poskytovať  informácie o stave prípravy 
zabezpečenia a realizácie predmetu zmluvy. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom plnenia a súvisiacich služieb 
a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. 

Oprávnené  osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na   mieste sú oprávnené: 
a)  požadovať od dodávateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na 

pamäťových médiách  alebo iné doklady, potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie 
doklady súvisiace so zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania 
na mieste,  

b) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  
c) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Slovenskej republike, úlohu kontrolóra vykonáva 

Odbor programov cezhraničnej spolupráce 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.  

 
VIII. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 

8.1 Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom rozsahu 
zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela. 

8.2 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela až po jeho úplnom zaplatení.   
 

IX. Odovzdanie diela 
9.1 Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť vykonať dielo až jeho riadnym ukončením a to bez vád 

a nedorobkov. 
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9.2 O ukončení diela zhotoviteľ  upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu diela. Následne na to 
objednávateľ určí deň preberacieho konania. 

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými 
predpismi, záväznými normami, opisom a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie 
diela. 

9.4 V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu  diela, 
objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po 
odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že dielo je ukončené. 

9.5 Náklady spojené so zabezpečením dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ. 
 

X. Zmluvné pokuty 
10.1 Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa, zaplatí 

zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň 
omeškania. 

10.2 Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní, zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

10.3 Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

10.4 Za nedodržanie termínu splatnosti jednotlivých faktúr, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 
0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

10.5 V  prípade neposkytnutia súčinnosti objednávateľa a v prípade omeškania objednávateľa s prevzatím diela 
je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

10.6 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa 
uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu 
ukončenia diela, odstránenia vád a nedorobkov alebo iných reklamačných vád. 

 
XI. Vyššia moc 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť 
zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.). 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa 
bude odvolávať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene a času 
plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo od zmluvy odstúpiť. 

 
XII. Ostatné ustanovenia 

12.1 Zhotoviteľ  bude pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami štátnej správy. 

12.2 Realizáciu zmien oproti opisu prác je zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť s  objednávateľom. 
 

XIII. Odstúpenie od zmluvy 
13.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch: 
- keď bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo voči nemu začaté konkurzné konanie, zamietnutý 

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zhotoviteľ je v likvidácii, 
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka nie 

sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených, 
- ak bude zhotoviteľ postupovať pri plnení predmetu diela aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany 

objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na 
strane zhotoviteľa, nebude dodržaný, 

- ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať práce 
chybne t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi, 
platnými STN alebo opisom prác. 

13.2 Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už dodaného plnenia 
predmetu diela. 
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13.3 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa 
zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške a odkúpiť od zhotoviteľa plnenie 
predmetu diela zaobstarané pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého zhotoviteľ preukáže faktúrou. 

                                                                
XIV. Uzatváranie dodatkov 

14.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak 
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

14.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 pracovných 
dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 
podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich 
požiadala súd o rozhodnutie. 

14.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienok určených v § 18 
ods. 1 až ods. 7 zákona. 

14.4 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového  verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých 
zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 zákona v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15% 
hodnoty pôvodnej zmluvy, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

 
XV. Záverečné ustanovenia 

15.1 Táto zmluva a jej plnenie sa riadi právnym poriadkom SR a pre všetky konania neupravené touto zmluvou, 
ktoré pri realizácii diela môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov 
a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

15.2 Zmluvné strany sa zaväzujú počas doby trvania záväzkového vzťahu vzniknutého z tejto zmluvy oznamovať 
si navzájom všetky nové skutočnosti a zmeny dôležité pre tento ich zmluvný vzťah bez zbytočného odkladu. 

15.3 Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, 
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak k vyriešeniu sporu nedôjde 
vzájomnou dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podať návrh na súd na vyriešenie 
vzniknutého sporu. 

15.4 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží  jedno vyhotovenie 
a objednávateľ dva. 

15.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za predpokladu kladného stanoviska 
Riadiaceho orgánu Programu k procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa. Účinnosť zmluvy je 
podmienená odkladacou podmienkou, ktorou je schválenie zákazky v rámci kontroly dokumentácie 
z procesu predmetného verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu, t.j. doručenie správy 
z kontroly objednávateľovi, ktorou sa schváli predmetné verejné obstarávanie. 

15.6 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola  spísaná na základe pravdivých údajov, 
ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe 
podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. 

 
             V Humennom dňa: .......................  V .......................................................... 

      
   Za objednávateľa                             Za zhotoviteľa 
 
 
 
 
 .............................................      ............................................. 

                   RNDr. Igor Kudzej, CSc.                 
                  Riaditeľ            
 
 
 
Príloha: Cenový návrh 


