
Zmluva o dielo
uzavretá podľa §§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Obchodné meno: Obec Gbeľany
IČO: 00321273
IČ DPH:

E-mail:

Sídlo: Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
Registrácia:
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Martinček
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Martinček, Ing. Igor Klein

(ďalej len „objednávateľ

1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a) dielom: Výroba interiéru pre DSS Gbeľany, ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
b) miestom vykonávania a odovzdania diela. Obec Gbeľany.

d

Obchodné meno: NABIMEX, s.r.o.
IČO: 36022331
IČDPH: SK2020067126
Sídlo: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel S.r.o., vložka č. 4642/S
Štatutárny orgán 
Telefón:

Jozef Hulina
0905 362 768

E-mail: hulina(a)nabimex.sk
Kontaktná osoba: Jozef Hulina
(ďalej len „zhotovitel")

Článok 1
Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

Článok II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
vykoná pre objednávateľa, na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady dielo a záväzok objednávateľa, že 
riadne a včas dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi 
všetku potrebnú súčinnosť pri vykonávaní diela.

1. Zhotovíte!’sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa 
vykoná dielo riadne a včas.
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Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

nabimex.sk


2.. Zhotoviteľsa zaväzuje, že pre’objednávateľa zhotoví dielo podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa 
v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a platných právnych predpisov pre túto činnosť, platných technických 
predpisov a noriem v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy uvedeného v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a na vysokej profesionálnej 
úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy, bude 
sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a pokynmi objednávateľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi súčinnosť v potrebnom 
rozsahu. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, že na požiadanie zhotoviteľa odovzdá zhotoviteľovi ďalšie potrebné 
údaje, podklady, vyjadrenia, stanoviská, ktoré má objednávateľ k dispozícii a ktorých potreba vznikne 
v priebehu realizácie diela.
5. V prípade, ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a toto spôsobí zdržanie prác 
zhotoviteľa na diele, zhotoviteľje oprávnený o tento čas predĺžiť lehotu odovzdania diela.
6. Zhotoviteľ má vlastnícke právo k dielu až do úplného splnenia všetkých platobných povinností 
objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Pokiaľ objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nesplatí všetky svoje 
platobné povinnosti podľa tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo dodaný predmet diela zobrať späť, či inak jeho 
používanie objednávateľovi znemožniť.

Článok IV
Vykonania diela

1. Objednávateľje oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva 
dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľoprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľodstránil 
vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.
2. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil vady a chyby, ktoré spôsobil 
nesprávnym vyhotovením diela, a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
3. Objednávateľje povinný zhotoviteľovi odovzdať všetky potrebné podklady tak, aby zhotoviteľ mohol 
zhotoviť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ svoju povinnosť vykonať dielo splní jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 
objednávateľovi v mieste vykonávania a odovzdania diela.
5. Zhotoviteľje povinný dielo riadne ukončiť a dielo objednávateľovi odovzdať v mieste odovzdania 
najneskôr do 56 dní od účinnosti zmluvy (ďalej len „ čas dodania diela'7.
6. Čas dodania diela je možné predĺžiť o čas, počas ktorého zhotoviteľ nemohol vykonávať práce na diele z 
dôvodu okolností vyššej moci (ktorými sa pre účely tejto zmluvy rozumejú okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
podľa § 374 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodov na strane objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v súvislosti s výskytom pandémie koronavírusu a ochorenia COVID 
19 v čase uzavretia tejto zmluvy sa na účely tejto zmluvy za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú aj také 
opatrenia orgánov verejnej moci SR v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu alebo ochorenia COVID 19, 
ktoré objektívne znemožnia včasné dodanie diela.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sankciu za každý deň omeškania dodania diela oproti lehote uvedenej 
v bode 5 tohto článku vo výške 200 EUR. Objednávateľ má právo uplatniť si sankciu zo zloženej realizačnej 
zábezpeky.
9. Objednávateľje povinný dielo prevziať, ak dielo bolo zhotoviteľom riadne ukončené.

Článok V
Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.
2. • Cena za vykonanie diela (ďalej aj ako „cena diela") je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške

136 714,40 eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH")
27 342,88 suma DPH (%)
164 057,28 eur s DPH.
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3- Cena za vykonanie diela sa piati prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky na účet 
zhotovitela, a to na základe faktúry vystavenej zhotovitelbm a doručenej objednávateľovi.
4. Cena za vykonanie diela sa platí jednorazovo vo výške 100% ceny diela na základe faktúry vystavenej 
zhotovitelbm do 7 dní od protokolárneho odovzdania diela. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. Cena diela zahŕňa všetky výdavky zhotovitela v spojitosti s dodaním diela, vrátane nákladov na dopravu, 
vykládku a likvidáciu prípadného odpadu v spojitosti so zhotovením a dodaním diela podľa tejto zmluvy ako aj 
odplatu za licenciu udelenú podľa článku V tejto zmluvy. Cena diela je doložená cenovou ponukou zhotovitela a 
návrhom na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej ako „cenová ponuka").

Článok VI
Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa na ňom 
vyskytnú do uplynutia záručnej doby.
2. Záručná doba je v dĺžke 36 mesiacov.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom, älebo dňom, keď objednávateľ poruší 
zmluvu tým, že dielo od zhotovitela včas neprevezme.
4. Pripravenosť odovzdať dielo je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, písomne najmenej 7 
pracovných dní vopred a objednávateľ sa následne zaväzuje dielo prevziať, ak nemá zjavné vady a nedorobky 
preukázateľne brániace obvyklému a bezpečnému užívaniu diela.
5. O odovzdaní diela zmluvné strany vyhotovia preberací a odovzdávací protokol (ďalej ako „protokol"), ktorý 
vypracuje zhotoviteľa predloží ho počas preberacieho konania na vyjadrenie a podpis objednávateľovi. Návrh 
protokolu sa zhotoviteľzaväzuje zaslať elektronicky cestou emailu objednávateľovi a to najneskôr 7 pracovných 
dní vopred, spravidla spolu s písomnou informáciou o pripravenosti diela na odovzdanie podľa odseku 4 vyššie. 
Podpisom protokolu dochádza k odovzdaniu diela objednávateľovi. V prípade, ak sa objednávateľ na 
odovzdanie diela nedostaví v stanovenom termíne alebo odmietne dielo prevziať aj napriektomu, že dielo nemá 
vady a nedorobky, považuje sa dielo riadne odovzdané a prevzaté dňom, kedy sa malo podľa písomného 
oznámenia v zmysle odseku 4 tohto článku zmluvy objednávateľom prevziať a zhotoviteľ bude oprávnený 
vystaviťfaktúru na zaplatenie druhej časti ceny diela. Uvedené neplatí v prípade, ak dielo má vady, ktoré bránia 
jeho riadnemu a bezpečnému užívaniu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pdovzdanie diela s vadami, ktoré nebránia jeho riadnemu a bezpečnému 
užívaniu je porušením zmluvy nepodstatným spôsobom, pri ktorom patria objednávateľovi nároky zvád podľa 
ustanovení § 563 v spojení s § 437 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie 
diela s vadami, ktoré bránia jeho riadnemu a bezpečnému užívaniu je porušením zmluvy podstatným spôsobom, 
pri ktorom patria objednávateľovi nároky z vád podľa ustanovení § 563 v spojení s § 436 a nasl. Obchodného 
zákonníka.
7. Dodatočnou primeranou lehotou, ktorú je objednávateľpovinný poskytnúť zhotoviteľovi podľa § 436 a 437 
ods’. 3 Obchodného zákonníka je najmenej 30 dní.
8. Objednávateľ je povinný dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku najneskôr v deň jeho odovzdania 
a prevzatia.
9. Objednávateľje povinný oznámiťzhotoviteľovi vady Diela:

a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, alebo
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke 

uskutočnenej podľa bodu 8 tohto článku zmluvy, alebo
c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, 

najneskôr však do 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, alebo odo dňa, keďobjednávateľ 
poruší zmluvu tým, že dielo od zhotovitela včas neprevezme.

10. Objednávateľje povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela písomne, pričom za písomné oznámenie sa 
považuje aj ich oznámenie emailom na kontaktné osoby uvedené v záhlaví Zmluvy.
11. Objednávateľnie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vady diela zhotoviteľovi neoznámil riadne a včas.
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12. Zhotoviteľje povinný pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi všetky návody, certifikáty, 
atesty alebo iné dokumenty, ktoré sa na dielo vzťahujú v zmysle platných právnych predpisov SR. Zhotoviteľje 
povinný zaškoliť personál objednávateľa na obsluhu zabudovaných zariadení, ak sa takéto školenie vyžadlije, 
resp. ak sa zmluvné strany na takomto zaškolení dohodli.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo ako celok vykonané zhotoviteľom prechádza do vlastníctva 
objednávateľa dňom uhradenia celkovej ceny diela vrátane DPH objednávateľom zhotoviteľovi. Do tejto doby 
je výlučným vlastníkom diela zhotoviteľ.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 ods. 1 
Obchodného zákonníka alebo podľa tejto zmluvy zhotoviteľsa nedostávalo omeškania s vykonaním diela a to 
po dobu trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť brániacej zhotoviteľovi v riadnom plnení záväzkov podľa 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 
374 ods. 1 Obchodného zákonníka alebo tejto zmluvy objednávateľ sa nedostáva do omeškania s plnením 
záväzkov zo zmluvy, a to po dobu trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť brániacej mu v riadnom plnení 
záväzkov podľa tejto zmluvy.
15. Zhotoviteľdo 7 dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na bankový účet Objednávateľa realizačnú zábezpeku 
vo výške 10% z ceny diela, pričom 5% bude uvoľnených do 1 mesiaca po odovzdaní diela bez závad a ďalších 5% 
po roku od odovzdania diela. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných 
pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 
16. Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky alebo 
poistenie záruky, ktoré umožnia jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených 
pohľadávok. V záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom 
bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po 
dobu o mesiac presahujúcu dohodnutý termín lehotu dodania.
17. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zaplatením zábezpeky alebo predloženia listiny bankovej záruky, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania, 
celkovo však maximálne do výšky požadovanej zábezpeky.
18. Zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo 
dňa podpisu Preberacieho protokolu. V prípade predloženia listiny bankovej záruky alebo poistenia záruky, 
bude vrátená Zhotoviteľovi do 1 mesiaca odo dňa podpisu Preberacieho protokolu.

Článok VII
Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
3. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje:

a) omeškanie zhotoviteľa s riadnym dokončením diela o viac ako 30 dní,
b) opakované (t.j. viac ako jedenkrát) porušovanie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela zhotoviteľom 

v rozpore s pokynmi objednávateľa, a to aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa.
4. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje opakované (t.j. viac ako jedenkrát) 
neposkytnutie potrebnej súčinnosti pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, a to ani na základe písomného 
upozornenia zhotoviteľa.
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Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

i. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. . Zmluvné strany sú povinné navzájom spolupracovať, keď to v záujme splnenia ich záväzkov možno 
rozumne očakávať.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie týkajúce sa a vyplývajúce z tejto zmluvy, ako aj všetky 
informácie týkajúce sa činnosti zmluvných strán o ktorých sa zmluvné strany dozvedeli podliehajú mlčanlivosti. 
Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná aj po ukončení tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa však netýka 
skutočností, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
4. Právne vzťahy Zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa na základe dohody zmluvných 
strán podľa § 262 Obchodného zákonníka spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.
6. Na zmenu, doplnenie a zrušenie tejto zmluvy dohodou sa vyžaduje písomná forma.
7. Strany zmluvy vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že vyjadruje ich skutočnú vôľu, ktorá 
je skutočne daná, slobodná, vážna a bez omylu a je plne v súlade s ich úmyslom sledovaným nimi pri jej uzavretí, 
a preto ju podpisujú.
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Príloha zmluvy č. i: Návrh na plnenie kritérií / cenová ponuka

Číslo položky
Názov položky MJ Po

čet
Cena/MJ 
bez DPH Cena/MJ s DPH

Cena spolu 
bez DPH

Cena spolu 
s DPH

1 G1 - Sedačka látková tmavosivá ks 2 517,50 621,00 1035,00 1242,00
2 SI - Kaviarenský stôl okrúhly ks 7 264,20 317,04 1849,40 2219,28
3 C1 - Kreslo na nožičkách - látkové hnedé ks 16 218,90 262,68 3502,40 4202,88
4 C2 - Kreslo na nožičkách - látkové zelené ks 6 215,60 258,72 1293,60 1552,32
5 Kl, K2 - Kuchynka - skrinka spodná + drez a horná závesná ks 2 2617,40 3140,88 5234,80 6281,76
6 S2-Jedálenský stôl ks 3 400,00 480,00 1200,00 1440,00
7 S3 - Jedálenský stôl ks 3 340,70 408,84 1022,10 1226,52
8 Tla, Tlb - Stolička s operadlom - hnedá, biela ks 30 177,90 213,48 5337,00 6404,40
9 PI - Polohovacia elektrická posteľ ks 35 1302,30 1562,76 45580,50 54696,60

10 N1 - Nočný stolík na kolieskach - skrinka + zásuvka ks 28 292,20 350,64 8181,60 9817,92
11 S4 - Stôl štvorcový - drevo + kov ks 33 285,70 342,84 9428,10 11313,72
12 T2a, T2b - Stolička - drevo + čalúnenie zelené a svetlosivé ks 83 100,30 120,36 8324,90 9989,88
13 S5-TV stolík ks 17 452,80 543,36 7697,60 9237,12
14 Z1 - Skrinka horná závesná ks 28 152,00 182,40 4256,00 5107,20
15 Z2 - Polica nástenná ks 10 55,00 66,00 550,00 660,00
16 VI - Vstavaná skriňa - policová časť / vešiaková časť ks 18 1034,90 1241,88 18628,20 22353,84
17 G2 - Sedačka látková zelená ks 3 517,50 621,00 1552,50 1863,00
18 S6 - Konferenčný stolík obdĺžnikový ks 2 266,30 319,56 532,60 639,12
19 R1 - Regálové police ks 3 871,10 1045,32 2613,30 3135,96
20 КЗ, K4 - Kuchynka - skrinka spodná a skrinka horná závesná ks 1 6294,50 7553,40 6294,50 7553,40
21 Ll-Oltár ks 1 328,80 394,56 328,80 394,56
22 L2 - Ambóna ks 1 382,70 459,24 382,70 459,24
23 Ľ3 -Sedes ks 2 69,00 82,80 138,00 165,60
24 L4 - Bohostánok ks 1 108,90 130,68 108,90 130,68
25 L5 - Abak ks 1 111,10 133,32 111,10 133,32
26 S7-TV stolík ks 1 452,80 543,36 452,80 543,36
27 D/M - Doprava, montáž, spätný odber obalového mat., inštalácia ks 1 1078,00 1293,60 1078,00 1293,60

SUMÁR 136714,40 .5 64057,28

Vyplňujte žito označené polia

LEHOTA DODANIA V KALENDÁRNYCH DŇOCH 56

Jozef Hulina, konateľ spoločnosti
31.5.2022
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