
ZMLUVA O DIELO  
 
Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ n. o. 
  Predná Hora č. 26, 049 01 Muráň  
V zastúpení: PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH, riaditeľ 
Bankové spojenie:  VÚB Revúca  
IČO: 37954920 
IČ DPH:  SK2022037215 
Číslo účtu:  55237582/0200 
IBAN:  SK80 0200 0000 0000 5523 7582 
BIC:  SUBASKBX 
Rozhodnutie o registrácii:  Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO  
Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy: 
  vo veciach zmluvných:   Ing. Pavol Hurajt 
  vo veciach technických:   Ing. Kamil Jankovič 
 (ďalej len objednávateľ) 
 
Zhotoviteľ:  
V zastúpení: Jozef Kmeť  
    
Dátum narodenia:  
Občiansky preukaz č.:   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
IBAN:   
BIC:    
e-mailová adresa:  
 
Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy: Jozef Kmeť 
(ďalej len zhotoviteľ) 

 
 
 
1. Definícia 
1.1 V tejto zmluve „Dielo“ znamená výroba a dodanie drevených sôch k ubytovacím zariadeniam 
1.2 Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy 
 
2. Predmet Zmluvy 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať 

a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi Cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
 
3. Zhotovenie diela 
3.1 Zhotoviteľ nemá právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť náhrady nákladov 

s prihliadnutím k vynaloženým nákladom. 
3.2 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto 

Zmluvy nemá Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.  
3.3 Zhotoviteľ nemá právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom) , teda je 

povinný vykonať Dielo osobne. 
3.4 V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo 

informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie 
a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného 
odkladu. 

3.5 V prípade ak Zhotoviteľ predčasne ukončí vykonávanie diela (v prípade čiastočného vykonania Diela) 
podľa tejto Zmluvy nemá Zhotoviteľ právo na úhradu časti odmeny za vykonanú časť Diela. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne vykonanie Diela, 
a to v rozsahu v akom ju možno od neho spravodlivo požadovať. 
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4. Cena diela 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške 500 € (slovom: 

Päťsto Euro) (ďalej ako “Cena“). 
4.2 Cena je pevná a nemenná a zahŕňa aj prípadné práce naviac. 

 
5. Platobné podmienky 
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť bankovým prevodom na bankový 

účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo v hotovosti v Pokladni OLÚP, n.o. 
5.2 Cena za dielo je splatná v lehote 14 kalendárnych dní od odovzdaní Diela. 
5.3 Zaplatením Ceny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na 

bankový účet Zhotoviteľa.  
 

6. Odovzdanie diela 
6.1 Zhotoviteľ má povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela slúžiť svojmu účelu. 
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je vykonané predvedením jeho funkčnosti a odovzdaním 

Objednávateľovi. 
6.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote 30 dní od uzatvorenia tejto Zmluvy. 
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela určuje Objednávateľ. 
6.5 O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo 

iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela. 
 

7. Vady diela 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
7.2 Objednávateľ je povinný Dielo v lehote 5 dní od odovzdania náležite skontrolovať a vytknúť 

Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné 
vady. 

7.3 Za vytknutie vád diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do preberacieho protokolu. 
7.4 Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád 

Diela. 
7.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela 

odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
tieto náklady Objednávateľovi uhradiť. 

 
8. Záruka 
8.1 Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v trvaní 12 mesiacov od odovzdania Diela 

Objednávateľovi. 
8.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku na celé Dielo. 

 
9. Obstaranie vecí k výkonu diela 
9.1 Kúpna cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstará k vykonaniu Diela, je zahrnutá v Cene Diela. 
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela obstarať veci uvedené v prílohe č.2 tejto Zmluvy (ďalej ako 

“Veci“). 
9.3 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť Vecí, a to v dĺžke 12 mesiacov od obstarania Vecí. 

 
10. Prechod vlastníckeho práva 
10.1 Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa úplným zaplatením Ceny Diela. 

 
11. Zodpovednosť za škodu 
11.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú ma spôsobí porušením svojej zmluvnej 

povinnosti. 
 

12. Prechod nebezpečenstva škody 
12.1 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa mementom umožnenia 

Objednávateľovi Dielo prevziať. 
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13. Odstúpenie od zmluvy 
13.1 Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že: 
13.1.1Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než 30 dní, 

 13.1.2Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie 
a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným, 

 13.1.3Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 30 dní a zmluvné strany sa 
nedohodnú inak, 

13.2 Zhotoviteľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že: 
13.2.1 Objednávateľ je v omeškaní sa zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než 30 dní, 
13.2.2 Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie 
a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne 
neschopným, 

13.2.3 Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 30 dní a zmluvné strany sa 
nedohodnú inak. 

13.3 Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného 
dôvodu. 

13.4 Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 
13.5 V prípade odstúpenia od zmluvy sú Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. 

 
14. Zmluvná pokuta 
14.1 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 

5 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy. 

14.2 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny podľa odst. 6.3 tejto Zmluvy, 
zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške 0,1 % z Ceny za každý deň 
omeškania až do vykonania Diela 

14.3 Zmluvná pokuta v sebe obsahuje náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať 
náhradu škody od druhej Zmluvnej strany. 

 
15. Vyššia moc 
15.1 Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto 

Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo 
požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli. 

15.2 Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných 
strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možno predvídať v dobe vzniku 
tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, 
výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo 
akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán. 

15.3 Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby 
odstránenia následkov vyššej moci. 

 
16. Rozhodné právo 
16.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným pre územie Slovenskej republiky. 

 
17. Záverečné ustanovenia 
17.1 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na 

právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. 
Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne 
preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im 
zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich 
vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo 
ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy. 

17.2 Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle 
rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod 
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zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad 
tejto Zmluvy. 

17.3 Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť 
alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by 
tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za 
ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá 
bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.  

17.4 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto 
Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými 
stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. 

17.5 K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať 
v mene zmluvných strán. 

17.6 Táto zmluva je vyhotovená v počte 2 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením 
rovnopisov v počte 1 pre Objednávateľa a rovnopisov v počte 1 pre Zhotoviteľa. 

17.7 Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto 
Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch 
zmluvných strán.  

17.8 Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

17.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať 
predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. 
V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je 
oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

17.10 V prípade, ak sa bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek 
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 
dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomne doručuje. V prípade, 
ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že 
účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.  

17.11 Táto zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. 
17.12 Zmluvné strany prehlasujú. Že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu 

uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si 
ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu a forme zmluvy žiadne námietky, čo 
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

17.13 Príloha č. 2 obsahuje Špecifikáciu predmetu zmluvy s určením etáp prác je neoddeliteľnou časťou 
zmluvy. 

17.14 Príloha č. 1 obsahuje Prehlásenie OLÚP n.o. Predná Hora 
 

 
 
 Predná Hora, dňa: ................................... 
 
 
 

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


