
ZMLUVA O DIELO 
                                                        

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:  Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik 
   Ul. Sládkovičova 311/3 
                                      962 37 Kováčová  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Sitarčík - riaditeľ štátneho podniku  
Bankové spojenie:   SK98 0200 0000 0011 3955 8257  
IČO:                           00165476 
DIČ:                        2021328045 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  TERRA SERVICES  s.r.o. 

Veľký Grob 523  
   925 27 Veľký Grob 
Štatutárny  zástupca : Ing. Ľubomír Botka - konateľ   
Bankové spojenie: SK89 1100 0000 0029 2389 7353 
IČO:        47227966                         
IČ DPH:  SK2023807555 
                  
 
uzatvárajú podľa ustanovení § 536 a následných Obchodného zákoníka ( zák. č. 513/91 Z.z.) v 
platnom znení túto Zmluvu o dielo. 
 

II. PREDMET  ZMLUVY A PODMIENKY JEJ PLNENIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo - Aktualizácia existujúcej projektovej dokumentácie 
Špecializovaného liečebného ústavu Marína metódou BIM za podmienok stanovených v tejto 
zmluve. Aktualizácia projektovej dokumentácie všetkých objektov Špecializovaného liečebného 
ústavu Marína metódou BIM zahŕňa: - 3D skenovanie kompletného interiéru pre projekt 
vektorizácie priestorov, vyhotovenie mračna bodov a 3D modelu s presnosťou 1mm, vyhotovenie 
panoramatických True Color snímok, vyhotovenie jednotlivých rezov z 3D mračna bodov, 
vyhotovenie jednotlivých  pôdorysov z 3D mračna bodov, vyhotovenie jednotlivých pohľadov z 3D 
mračna bodov. Výstupom je 3D Mračno bodov objektu ŠLÚ Marína v digitálnej podobe vo 
formáte *.RCP a *.TDX pre import do softvérov AUTOCAD REVIT a TRIMBLE SKETCHUP 
pre spracovanie architektonickej štúdie na prenosnom USB disku. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a uhradí cenu za jeho vykonanie 
v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich 
sa k predmetu zmluvy.  
 

III. ČAS A MIESTO  PLNENIA 
 
1. Zhotoviteľ vykoná dielo v čase:                                                      

   Termín začatia: 1.1.2022  
   Termín ukončenia: 31.1.2022   

2. Miestom dodania predmetu zmluvy je objekt Špecializovaného liečebného ústavu Marína, š.p., ul. 
Sládkovičova 311/3, Kováčová. 

3. Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie, zápisničné odovzdanie a prevzatie, 
vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne 
vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 dni vopred. 

 
 

IV. CENA DIELA A SPOSOB JEJ ZAPLATENIA 
 
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške  

 
Cena bez DPH  21 500,00  EUR    
DPH 20 %      4 300,00  EUR 
Cena s DPH   25 800,00   EUR 
Cena s DPH slovom: Dvadsaťpäťtisícosemsto EUR  
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Cena je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

2. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, potrebné na vypracovanie predmetu zmluvy. 
3. Dokumentácia vypracovaná v rámci predmetu tejto zmluvy, sa stáva vlastníctvom objednávateľa 

dňom úhrady faktúry.    
4. Podkladom na úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po prevzatí 

predmetu zmluvy objednávateľom, v súlade s Čl.II. tejto zmluvy. 
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.  
6. DPH sa bude účtovať podľa platných predpisov v čase fakturácie.   
7. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s    

ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. V opačnom prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie s 
tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
doplnenej a opravenej faktúry.  

 
 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, 

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2. Záručná lehota je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdani a prebratia 

predmetu zmluvy uvedeného v Čl.II. tejto zmluvy. 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.2, resp. § 429 až § 431 
Obchodného zákonníka. 

4. Ak pri preberaní predmetu zmluvy objednávateľ zistí, že zhotoviteľom zrealizované dielo má 
vady, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách 
a termíne ich odstránenia. Po dobu odstraňovania uvedených vád je zhotoviteľ v omeškaní 
s odovzdávaním diela. 

5. Za škodu vzniknutú v dôsledku vady predmetu zmluvy, ku ktorej došlo nedodržaním podmienok 
zmluvy, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov pri zhotovení predmetu 
zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 
VI. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

 
1. Zmluvné pokuty: 

a) Zhotoviteľ zaplatí pokutu za omeškanie s odovzdaním diela podľa čl. III tejto zmluvy vo výške 
0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, 
b) Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu úhrady faktúry podľa čl. IV. tejto 
zmluvy, uhradí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej 
čiastky za každý deň omeškania. 

 
VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
 
1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k jeho odovzdaniu a prevzatiu v mieste plnenia. 
2. O priebehu a výsledku preberacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú, či sa 

dielo preberá, prípade dôvody, pre ktoré objednávateľ dielo nepreberie, resp. dôvody prečo 
zhotoviteľ nemôže dielo dokončiť v plnom rozsahu. 

 
VIII. OSTATNÉ  DOJEDNANIA 

 
1. Zmluva môže skončiť: 

a) Dosiahnutím účelu na ktorý bola uzatvorená, 
b) Písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) Výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
d) Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

 



 
 

3 
 

2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez 
udania dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

3. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 
zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou 
formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

4. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa bude považovať nedodržanie dohodnutého 
termínu, ako aj vadné (chybné) plnenie zhotoviteľa, na ktoré bude písomne upozornený zástupcom 
objednávateľa a ktoré v primeranej lehote neodstráni. Až do odstránenia týchto nedostatkov 
nebude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry. 

5. Za podstavné porušenie zmluvy objednávateľom sa bude považovať nedodržanie dohodnutého 
termínu úhrady faktúry. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že si bez zbytočného odkladu budú vzájomne oznamovať prípadné 
zmeny svojho právneho postavenia oproti údajom v čl. I tejto zmluvy. 

7. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. Zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) je 
zakázané bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené 
pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 
Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas dlžníka je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.  

10. Táto zmluva bola uzavretá súhlasným prejavom vôle obidvoch účastníkov, čo potvrdzujú svojimi  
podpismi. Dňom obidvoch podpisov nadobúda zmluva platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po 
jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  

11.  Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý ma platnosť originálu. 
  
 
V Kováčovej, dňa 30.12.2021 
 
 
 
 
 
 
  -----------------------------------------   --------------------------------------- 
   Objednávateľ      Zhotoviteľ  
Ing. Vladimír Sitarčík – riaditeľ š.p.   Ing. Ľubomír Botka - konateľ 
 
 


