
 

 

 
 
 
 

Zmluva o dielo 
 
 
 

uzavretá medzi 
 
 
 
 

Objednávateľom:   Obec Kráľov Brod 
 
 
 

a 
 
 
 

Zhotoviteľom:  ROVAMI s.r.o. 
 
 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie  v Kráľovom Brode, ulica Dunasor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zmluvné strany 
 

Obec Kráľov Brod so sídlom: Kráľov Brod č. 4, 925 41 
IČO: 00 306 053 
DIČ: 2021153596 
Štatutárny zástupca: PhDr. Pavel Racsko 
Telefón: 0908727151 
Email: kralov.brod@zet.sk 

 
 
(ďalej len „objednávateľ”) 

 
a 
 

ROVAMI s.r.o. so sídlom: Abrahámska 1345, 925 21 Sládkovičovo 
IČO: 44 964 382 
DIČ: 2022893048 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 
24403/T 
konajúca prostredníctvom konateľa 
Mgr. Róbert Varga 
Telefón: 0907 223 927 
Email: rovami@rovami.sk 
Číslo účtu: SK91 7500 0000 0040 2325 4992 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka (ďalej len „zmluva“) : 
 
 

 
I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plní všetky 
povinnosti, ktoré mu takto vyplývajú z príslušných právnych predpisov pri aplikácii postupov 
verejného obstarávania. 

 
1.2 Na základe vyhodnotenia ponúk, bola ponuka Zhotoviteľa vyhodnotená ako ponuka 

najúspešnejšieho uchádzača v súlade s podmienkami obsiahnutými vo Výzve na predloženie 
ponuky. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany 
v slobodnej vôli a v súlade s právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu. 

 
1.3 Objednávateľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a plniť záväzky v nej obsiahnuté, 

a že motívom takéhoto konania je ekonomická výhodnosť, hospodárnosť a efektívnosť 
rozpočtových prostriedkov. 

 
1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
 
1.5 Zmluvné strany prehlasujú, že im v čase uzavretia tejto Zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, 

ktoré by im bránili alebo vylučovali jej uzavretie alebo boli vážnou prekážkou plnenie ich 
zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy. 



 
1.6 Zmluvné strany majú záujem o spoluprácu pri rekonštrukcii miestnej komunikácie v obci 

Kráľov Brod,  ulica Dunasor , a to v zmysle podmienok určených touto Zmluvou. Toto dielo 
bude financované z dotácie programu Leader a vlastných zdrojov Objednávateľa. 
Rekonštrukčné práce sa vykonajú po úspešnom posúdení a vyhodnotení obstarávateľom 
podaného projektu v rámci programu Leader.  

 
1.7  Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania 

zadávaného podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
 
 
II. 

Predmet zmluvy 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa 

Rekonštrukciu miestnej pozemnej komunikácie v Kráľovom Brode (ďalej len „dielo“) 
popozitívnom vyhodnotení projektu obstarávateľa v rámci programu Leader, v súlade 
s požiadavkami objednávateľa uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky (ďalej len „príloha 

1“), ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. Dielo predstavuje Rekonštrukciu komunikácie v obci 
Kráľov Brod: 

 
1,   ulica Dunasor 
          V rozsahu frézovanie asfaltu a betónu, lokálna vykopávka a spevnenie neúnosného podložia, 

lokálne vyrovnanie podkladu z asfaltového betónu AC11, výšková úprava kanalizačných 
poklopov, postrek asfaltový spojovací bez posypu, povrch z asfaltového betónu po zhutnení hr. 
40 mm. 

           
 
2.2 Objednávateľ sa v zmysle § 537 Obchodného zákonníka zaväzuje prevziať ukončené dielo 

v dohodnutom termíne a rozsahu plnenia a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa čl. III. tejto 
zmluvy, ak dielo zodpovedá zmluvne dohodnutým špecifikáciám. 

 
 
 

III. 
Cena a platobné podmienky 

 
3.1 Cena za dielo, tak ako je určené v bode 2.1 tejto zmluvy, sa určuje dohodou vo výške: 

 
       1: ul. Dunasor:    13 252,80      Eur vrátane DPH   
 (slovom trinásťtisícdvestopaťdesiatdva, 80 eur)  
 
       Táto cena zahŕňa všetky náklady, služby a práce, ktoré súvisia s dodaním predmetu zákazky 

v zmysle verejného obstarávania. 
 
 
3.2 Všetky práce nad rámec predmetu plnenia požadovaného objednávateľom budú riešené 

dodatkami k tejto zmluve. 
 
3.3 Cenu diela je prípustné upraviť o preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli pri zmene 

technického riešenia diela, v rozsahu predmetu plnenia oproti zadávacím podkladom vyvolanej 
objednávateľom. 

 
 
3.4 Cena za dielo bude uhradená nasledovným spôsobom: 



 
a) Cena za dielo vrátane DPH bude zo strany objednávateľa uhradená v prospech bankového 

účtu zhotoviteľa po realizácii jednotlivých ulíc a riadnom odovzdaní diela zhotoviteľom 
objednávateľovi. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru do 15 dní od 
dodania diela objednávateľovi, pričom lehota splatnosti faktúry (faktúr) je 30 dní.  . 

 
3.5  Faktúry budú obsahovať nasledujúce údaje: 

-označenie predmetu diela a číslo zmluvy; 
-názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky zhotoviteľa; 
-názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky objednávateľa; 
-bankové spojenie objednávateľa a zhotoviteľa; 
-fakturovanú čiastku; 
-splatnosť podľa zmluvy o dielo; 
-DPH 
-podpis zhotoviteľa. 
 

 
 

IV. 
Termíny plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je určený v článku II. tejto zmluvy    

o dielo do termínu 15.12.2019. 
4.2 V prípade ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť k odovzdaniu pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne. 
 
4.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni vopred termín 

odovzdania diela. 
 

4.4 Zhotoviteľ sa dostane do omeškania, pokiaľ nesplní dodacie lehoty uvedené v bode 4.1. To 
neplatí ak je nesplnenie dodacej lehoty spôsobené omeškaním dodania potrebných komponentov 
na zhotovenie diela, resp. prípravou miesta, kde má byť dielo vykonané tak zo strany 
objednávateľa ako aj zo strany tretej osoby. O takejto skutočnosti bude zhotoviteľ bezodkladne 
informovať objednávateľa a dohodnú nový termín dodania diela. 

 
 

V. 
Odovzdanie a prevzatie diela, podmienky realizácie prác 

 
5.1 Prevzatie diela bude vykonané na základe výzvy zaslanej objednávateľovi. 
 
5.2     Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli pri jeho 

činnosti viesť k ohrozeniu priebehu vykonávaných prác vykonávaných na diele objednávateľom 
alebo inými dodávateľmi objednávateľa. 

 
5.3 Zhotoviteľ informuje objednávateľa o všetkých skúškach, príp. prácach, ktoré majú zásadný 

význam pre kvalitu vykonávaného diela a prizvať k nim zástupcu objednávateľa. V tejto súvislosti 
objednávateľ záväzne určuje za svojho oprávneného zástupcu: 

starosta  obce Kráľov brod 
 
5.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné. 

 



5.5 Dielo je ukončené jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi. O odovzdaní 
a prevzatí spíšu obidve zmluvné strany odovzdávací protokol. 

 
5.6 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví: 

-odovzdávací protokol; 
- 

 
5.7 Dielo sa považuje za riadne a včasne odovzdané aj v prípade, ak objednávateľ bezdôvodne 

odmietne dielo od zhotoviteľa prevziať napriek tomu, že ho zhotoviteľ na prevzatie diela 
písomne vyzval. 

 
 

VI. 
Spolupráca objednávateľa 

 
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude odovzdávať zhotoviteľovi na zhotovenie diela potrebné 

informácie a podklady včas, v rozsahu a v dohodnutých termínoch. V prípade, ak bolo 
v objednávke medzi stranami dohodnuté, je objednávateľ povinný pripraviť a riadne zabezpečiť 
miesto dodania diela tak, aby zhotoviteľ mohol dielo riadne na mieste dodania namontovať. 

 
 

6.2 V prípade, ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na zhotovenie diela, 
nebude v prípade nedodania diela riadne a včas za túto skutočnosť zhotoviteľ zodpovedný.  

 
 

VII. 
Oprávnenia objednávateľa 

 
7.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, a to výhradne osobami, ktoré sú 

odborne spôsobilé takúto kontrolu zhotoviteľa vykonávať. 
 
 

VIII. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
8.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že 

počas záručnej doby bude mať zmluvou určené vlastnosti. 
 
8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v čase jeho odovzdania. 

Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v rozsahu 
tejto záruky. 

 
8.3 Zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa najneskôr do 7 pracovných dní posúdi oprávnenosť 

reklamácie a odstráni oprávnene nárokované vady, ktoré spadajú do predmetného plnenia tejto 
zmluvy v obojstranne dohodnutom termíne. Reklamačné nároky budú riešené na základe 
individuálnych požiadaviek objednávateľa. 

 
8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí, ktoré mu odovzdal 

na spracovanie objednávateľ a to v tom prípade, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ňu objednávateľa upozornil 
a objednávateľ napriek tomu na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady 
spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom v prípade, ak 
objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, 
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 



8.5 Objednávateľ je povinný predmet diela prehliadnuť alebo zariadiť jeho prehliadku ihneď po 
odovzdaní predmetu diela. 

 
8.6 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela. 
 
8.7 V prípade, ak objednávateľ bude reklamovať vadu diela, je zhotoviteľ povinný v prípade, že sa 

jedná o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, odstrániť túto vadu bezplatne. 
 
8.8 Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vád diela u zhotoviteľa písomne, a to bezodkladne 

po ich zistení. V prípade, ak si objednávateľ u zhotoviteľa neuplatní vady spôsobom podľa 
predchádzajúcej vety, nie je zhotoviteľ povinný vady diela odstrániť, a tieto je povinný odstrániť 
objednávateľ sám, resp. prostredníctvom tretej osoby a na svoje náklady. 

 
8.9 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje začať práce spojené s odstránením vady diela do 7 dní po 

uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a 
nedostatky na diele najneskôr v lehote, ktorá bude zmluvnými stranami dohodnutá v závislosti 
od charakteru jednotlivej vady alebo. 

         Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať  
         v termíne podľa vzájomnej dohody náhradný predmet plnenia. 
 
 

IX. 
Zmluvné pokuty 

 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa budú 

riadiť ustanoveniami o zmluvnej pokute a náhrady škody. 
 
9.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 0,01% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 
 
9.3 Ak je objednávateľ v omeškaní úhradou ceny za dielo, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01% 

zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 
 

X. 
Doba uzavretia zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

 
10.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2019. 
 
10.2 Od zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť písomne v nasledovných prípadoch: 
 

-v prípade podstatného porušenia zmluvy 
-v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok zhotoviteľa 
-v prípade zhotoviteľa bolo začaté konkurzné a alebo reštrukturalizačné konanie 
- v prípade zhotoviteľa bol súdom zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu 

nedostatku majetku 
-zhotoviteľ sa dostal do likvidácie 

 
10.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 10.2 tejto 

Zmluvy, ktoré musia byť oznámené zhotoviteľovi písomne. 
 
10.4  Zhotoviteľovi patrí v prípade odstúpenia od zmluvy náhrada za skutočne vykonané práce. 
 
10.5 Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne. 
 



10.6  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy najmä, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil 
dodatočnú primeranú lehotu na splnenie si záväzkov vplývajúcich zo zmluvy s upozornením, že 
po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené 
práce zápisnicou a uhradiť objednávateľovi dosiaľ vykonané ale neuhradené práce na diele. 

 
XI. 

Záverečné ustanovenia 
 

11.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. 

 
11.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky. 

 
11.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 

dohodou. 
 
11.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 
nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany 
sledovali v čase jej podpisu. 

 
11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia web stránke Objednávateľa 
 
11.6 Táto zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ obdrží 

jedno vyhotovenia a objednávateľ 3 vyhotovenia. 
 
11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, 
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Kráľovom Brode, dňa 08.11.2018    V Sládkovičove, dňa 08.11.2018 
 
 
 
 
 
...........................................................    ........................................................... 
  za objednávateľa          za zhotoviteľa 
 Obec Kráľov Brod      ROVAMI s.r.o. 
       PhDr. Pavel Racsko, starosta     Mgr. Róbert Varga, konateľ 
 
 


