
Zmluva o dielo  
č. 194/2022/OddVÚP 

uzatvorená v zmysle § 536 a  nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami: 

 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

 
1/   Objednávateľ :   Mesto Dubnica nad Váhom  

Sídlo:                 Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené:           Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

 Bankové spojenie:    PRIMA  banka Slovensko, a.s.  
 IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

IČO:                   00 317 209 
 

a 
 

2/   Zhotoviteľ:        SAROUTE, s.r.o.  
Sídlo:                  Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica  
Zastúpený:          Ing. Ivan Hlavoň, konateľ 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN:          SK82 7500 0000 0040 0861 4750 
IČO:                       31 606 458 
DIČ: 2020439740 
IČ DPH:                      SK2020439740 
Evidovaný:        Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 11825/R  

       
 
 

Článok II.  
Predmet a čas plnenia 

 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú spolu zmluvu o dielo na dodávku prác v súlade s predmetom 

verejného obstarávania “Obnova vodorovného dopravného značenia”, 
 

 Termín začatia prác: od 10.05.2022,  dokončenie: 25.10.2022.                                       
 
2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné práce:   

a) preznačenie stredových a vodiacich čiar, preznačenie priechodov pre chodcov,  
b) preznačenie autobusových zálivov, 
c) vyznačenie cikcak čiar pre kontajnermi, 
d) preznačenie parkovísk a parkovacích miest pre osoby ZŤP, dopravné obmedzenie státia  

a zastavenia v určených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta  Dubnica nad Váhom 
a v mestskej časti Prejta zrealizovať len obnovu dopravného značenia na parkoviskách,  
pozdĺžne súvislé čiary (0,25 m) a stredové čiary budú realizované až na základe osobitne 
zadanej požiadavky zo strany objednávateľa. 

(ďalej spolu aj ako „dielo“) 
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za  vykonanie jeho práce podľa tejto zmluvy.  

 
3.   Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade:  

a) s príslušnými záväznými normami a predpismi, platnými v SR, 
b) s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a   
    doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, 
c) s ustanoveniami tejto zmluvy, 
d) s dohodnutým časovým plánom prác, 
e) s podkladmi, ktoré boli súčasťou verejného obstarávania, predchádzajúceho uzatvoreniu tejto 

zmluvy. 
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Článok III. 
Cena dodávky a platenie 

 
1.  Dohodnutá cena diela  za práce uvedené v čl. II je stanovená podľa cenovej ponuky zo dňa 28.04. 

2022 v celkovej výške  : 
Cena bez DPH: 17 860,00 EUR (slovom sedemnásťtisícosemstošesťdesiat EUR)   
DPH 20%: 3 572,00 EUR (slovom tritisícpäťstosedemdesiatdva EUR) 
Cena s DPH: 21 432,00 EUR (slovom dvadsaťjedentisícštyristotridsaťdva EUR). 
   

2. V zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa sú dohodnuté nasledovné ceny, práce a výmery: 
 
OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENIA: 
I. ETAPA:  16 932,00 EUR S DPH V TERMÍNE DO 31.07.2022) 
 

      -  Autobusové zálivy........................................... 26 úsekov 
      -  Vyhradené park. miesta ZTP.......................... 40 miest  
      -  Vyznačenie park. čiary.................................... 1 500 ks (4,5 m dĺžky/ks)  
      -  CIKCAK čiara č. 621 ...................................... 3 000 bm 
      -  Deliace čiary č. 602 ........................................ 13 000 bm  
      -  Vyšrafovaný priestor č. 620 ............................ 450 m² 
      -  Pozdĺžna súvislá čiara 0,25 m ........................ 600,00 bm 
      -  Priechod pre chodcov...................................... 800 m²     
 
       

II. ETAPA: (4 500,-EUR S DPH V TERMÍNE DO 25.10.2022)  
      -  Deliace čiary.................................................... 3 000 bm 
      -  Priechod pre chodcov...................................... 600 m² 

 
 
3.  Fakturácia bude uskutočnená po ukončení dohodnutých prác v príslušnej etape, pričom podkladom 

pre vypracovanie faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Úhrada faktúry 
bude vykonaná na základe preberacieho protokolu, potvrdeného zodpovedným zamestnancom 
mesta a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti je 30 dní od  doručenia faktúry 
objednávateľovi. 

 
4.  Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi 

sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.  
 
5.  Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych 

a technických podmienok určených v príslušných predpisoch a v podkladoch, ktoré mu 
objednávateľ najneskôr 3 dni pred zahájením príslušnej etapy odovzdá pre vykonanie diela. 

 
6.  Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je 

oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 
10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote 
do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých vád zistených pri prevzatí diela 
obomi zmluvnými stranami. 

 
 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu zhotovovania diela bude dbať na to, aby priebeh prác 

zhotoviteľa nebol rušený zásahmi tretích osôb. 
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2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci dodržiavali predpisy o ochrane zdravia 
a bezpečnosti pri práci, najmä nepožívali alkoholické nápoje a svojim konaním na pracovisku 
predchádzali škodám na majetku i zdraví.  

  
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
 
4. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na nutnosť vykonania ďalších prác, ktoré nie sú predmetom tejto 

zmluvy, ale ich nevykonanie by mohlo nepriaznivo ovplyvniť výsledok tohto diela. 
 

5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa počas realizácie diela zmeny, ktoré sa ukážu 
ako potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za účelom zlepšenia technických parametrov, 
úžitkových vlastností diela, ktoré prerokuje so zhotoviteľom pri každom uplatnení. 

 
6.  Na základe dohody zmluvných strán môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať:  

a) zvýšiť alebo znížiť množstvo prác, uvedených v zmluve, 

b) nevykonávať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať, 

c) zmeniť druh alebo kvalitu prác, 

d) vykonávať dodatočne nevyhnutné práce na dokončenie diela, resp. jeho konzerváciu 

e) zmeniť postup vykonávania prác, poprípade akceptovať rozhodnutie objednávateľa pri 
určení priority realizácie. 

 V prípade, ak sa zmluvné strany na realizácii týchto zmien nedohodnú, nezakladá to zmluvným 
stranám nárok na odstúpenie od zmluvy.  
 

7. Jednotlivé zmeny podľa ods. 6 tohto článku, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, budú ocenené 
sadzbami a cenami uvádzanými v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 28.04.202 Ak cenová ponuka 
tieto sadzby neobsahuje, predloží zhotoviteľ ich návrh na odsúhlasenie objednávateľovi. Pokiaľ sa 
zmluvné strany dohodnú, uzavrú na podstatné zmeny zmluvy dodatok k tejto zmluve.  
 

 
Článok V. 

 Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba 
 
1. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi písomnú výzvu na prevzatie diela, resp. jeho príslušnej 

etapy najneskôr 3 pracovné dni pred termínom preberacieho konania čiastkových plnení. V prípade, 
že napriek riadne doručenej výzve sa objednávateľ nedostaví na prevzatie diela, je povinný  uhradiť 
zhotoviteľovi všetky účelne vynaložené náklady, ktoré mu v tej súvislosti vznikli. Ak sa objednávateľ  
nedostaví na prevzatie ani v náhradnom termíne určenom zhotoviteľom, dňom náhradného termínu 
sa dielo považuje za odovzdané a prevzaté so všetkými dôsledkami. 
 

2. O odovzdaní a prevzatí sa vyhotoví zápis podpísaný všetkými účastníkmi. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom a sú konštatované v zápise, ako aj za vady ktoré 
sa vyskytnú po odovzdaní diela ak ich objednávateľ uplatní v záručnej lehote. 
 

3. Záručná doba diela je 8 mesiacov. Pre akosť platia ustanovenia § 429-431 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia príslušnej časti diela. Ak 
objednávateľ prevzal dielo podľa ods. 1 posledná veta tejto zmluvy, plynie záručná lehota od tohto 
dňa. 
 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku: 
a) zásahu inej osoby do stavby bez jeho súhlasu, 
b) ak vada vznikla z dôvodu pôsobenia vyššej moci /vis maior/.  
 

5. Reklamácia musí byť uplatnená písomne v záručnej lehote, inak je neplatná. Musí obsahovať 
označenie vady, opis ako sa prejavuje a návrh vybavenia reklamácie. Uplatnený nárok na riešenie 
reklamácie nemôže objednávateľ svojvoľne meniť bez súhlasu zhotoviteľa. Ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, závady diela musia byť odstránené do 10 dní od doručenia reklamácie 
zhotoviteľovi. 
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6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi odstránenie závady. Sankcia za  
nedodržanie termínu odstránenia závady je 10,- EUR /1 deň, za 1 závadu. 
 

7. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, 
ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, 
považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny 
Diela vo výške 10 % alebo právo odstúpiť od Zmluvy. Rovnaké právo má Objednávateľ aj v prípade 
omeškania Zhotoviteľa so splnením termínov realizácie Diela v zmysle čl. III. ods. 2 tejto zmluvy. 
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 
 

 
 

Článok VI. 
 Vyššia moc 

 
1. Pre účely tejto zmluvy sa považujú za vyššiu moc prípady, ktoré nie sú závislé od zmluvných strán 

a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 
 

2.  V prípade, ak udalosť vyššej moci bude trvať dlhšie ako 50 dní, zmluvná strana, u ktorej nenastala 
udalosť vyššej moci je oprávnená podľa svojho uváženia od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluva sa v 
takomto prípade skončí dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok VII.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ 

povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.  
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený príslušným súdom Slovenskej republiky.  
 
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas obidvoch zmluvných strán.   
 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je pre objednávateľa 

a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.  
 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa  ................2022   V Považskej Bystrici, dňa  ................2022 
 
 
Za objednávateľa:                   Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
...................................................                                        ................................................... 

 Mgr. et Mgr. Peter Wolf            Ing. Ivan Hlavoň 
primátor mesta konateľ 


