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Zmluva o dielo č. 8/2015 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  Dom tretieho veku 

   Poloreckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka 

   IČO: 308 423 44  DIČ: 202 091 4280  Nie je platcom DPH 

   Zastúpený: Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 

   Číslo účtu: 25838723/7500 

 

2. Zhotoviteľ:  Tabita s.r.o. 
906 45 Štefanov č. 241 

IČO: 36 408 760  DIČ: 2 021 699 350 Nie je platcom DPH 

Obch. register Okresného súdu v Trnave; oddiel Sro, vložka č. 24967/T 

Zastúpený: Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA; konateľ 

Číslo účtu: 262 452 0820/1100 Tatrabanka a.s. 

 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu o dielo: 

 

Čl. 1. Východiskové podklady, údaje a úvodné vyhlásenie 

 

/1/ Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je dopyt objednávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

/2/ Východiskové údaje: 

Názov diela: Vypracovanie štandardov kvality. 

/3/ Objednávateľ je samostatný právny subjekt. 

/4/ Zhotoviteľ je samostatný právny subjekt a pre účely zhotovenia diela bude používať aj svoje meno 

a logo. 

/5/ Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať (i) všetky všeobecne záväzné 

právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, (ii) ustanovenia a podmienky 

stanovené v tejto zmluve a jej jednotlivých prílohách a (iii) príslušné slovenské, európske a medzinárodné 

technické normy. 

 

Čl. 2. Predmet zmluvy a účel diela 

 

/1/ Predmetom tejto zmluvy je implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vypracovanie alebo úprava s tým súvisiacich 

interných dokumentov a smerníc do prevádzky sociálnych služieb u objednávateľa (ďalej len „podmienky 

kvality“). Prevádzka je samostatný právny subjekt. Osobou oprávnenou konať v mene zariadenia pre plnenie 

účelu tejto zmluvy je riaditeľ zariadenia. 

/2/ Dielo bude slúžiť výhradne pre objednávateľa ako nástroj na zvyšovanie kvality služieb a ďalšieho 

rozvoja. Týmto nie je vylúčená možnosť používať aj iné nástroje alebo systémy pre zvyšovanie kvality podľa 

rozhodnutia objednávateľa. 

/3/ Dielo bude vypracované v rozsahu: 

a. Audit kvality sociálnych služieb. 

b. Školenie pracovníkov prevádzky k procesnému prístupu a k implementácii požiadaviek zákona 

o sociálnych službách a podmienok kvality podľa prílohy č. 2 tohto zákona. 

c. Vypracovanie Príručky implementácie podmienok kvality, príslušných procesov, Terminologického 

a výkladového slovníka a implementácia postupov, čo obsahuje aj 4 metodické dni v zariadení. 

d. Vypracovanie a úprava interných smerníc súvisiacich s podmienkami kvality. 
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Čl. 3. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

/1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

/2/ Zhotoviteľ dielo odovzdá v stanovenom termíne v priestoroch objednávateľa a objednávateľ je povinný 

ho prevziať. Prevzatie sa uskutočňuje písomným záznamom. Odovzdanie a prevzatie diela je možné rozložiť na 

jednotlivé prvky tak, ako sú uvedené v čl. 2, odsek 3. 

/3/ Objednávateľ má právo požadovať aby zhotoviteľ zakomponoval do diela tie údaje a postupy, ktoré chce 

objednávateľ v prevádzke realizovať, alebo vylúčiť tie postupy, ktoré realizovať nechce. Ak by tieto pokyny 

objednávateľa boli pre uskutočnenie alebo vylúčenie zjavne nevhodné, alebo v rozpore so zákonom o sociálnych 

službách, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa písomne upozorniť. 

/4/ Ak sa v priebehu prác vyskytnú nové skutočnosti vo vzťahu na zhotovované dielo, ktoré neboli známe 

pri uzatváraní tejto zmluvy, je každá zmluvná strana povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na túto skutočnosť 

bez zbytočného odkladu. 

/5/ Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odovzdá záväzné podklady potrebné pre vyhotovenie diela, 

ktorých potreba vyplynie v priebehu spracovania diela, v termíne do 7 dní od vyžiadania.  

/6/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť všetky poskytnuté podklady pri odovzdaní diela alebo jeho časti 

bezodkladne, najneskôr však pri prevzatí diela, o čom si zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. 

/7/ Zhotoviteľ má právo uviesť do príslušnej dokumentácie tvoriacej súčasť diela potrebné údaje tak, ako 

ich zistil, bez skreslenia alebo zamlčania. 

/8/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých získaných údajoch a materiáloch ako 

o predmete obchodného tajomstva. 

/9/ Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky údaje a materiály získané alebo vypracované vo vzťahu k zhotoveniu diela 

archivovať ako dokumentáciu charakteru „dôverné“. Do týchto materiálov môžu u zhotoviteľa nahliadnuť len 

oprávnené osoby zhotoviteľa, osoby stanovené zákonom a oprávnené osoby objednávateľa. Toto ustanovenie sa 

nevzťahuje na tie údaje a materiály, ktoré objednávateľ obvykle zverejňuje svojimi prostriedkami, alebo 

s ktorých zverejnením objednávateľ výslovne súhlasí. 

/10/ Zhotoviteľ má právo použiť informáciu o diele vo svojich správach a primeraným spôsobom aj vo 

svojich marketingových materiáloch. 

/11/ Objednávateľ je povinný uvádzať na diele oznam o copyright a pri informáciách o diele aj informáciu 

o autorovi diela.  

/12/ Objednávateľ má plné dispozičné právo na šírenie a prezentovanie informácií o diele ako aj o obsahu 

dokumentácie, ktorá dielo tvorí. 

/13/ Objednávateľ sa zaväzuje, že pre tretí subjekt neposkytne originál, ani nevystaví žiadnu kópiu 

odovzdaného diela ani jeho časti bez súhlasu zhotoviteľa a to ani v elektronickej podobe.  

/14/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre tretí subjekt neposkytne originál, ani nevystaví žiadnu kópiu odovzdaného 

diela bez súhlasu objednávateľa a to ani v elektronickej podobe.  

/15/ Zhotoviteľ má právo zastaviť používanie diela, ak zistí, že ho objednávateľ nepoužíva pre účel na ktorý 

bolo vyhotovené, alebo s ním narába tak, že môže vzniknúť ujma na mene alebo právach a právom chránených 

záujmoch zhotoviteľa. Pod týmto sa rozumie najmä to, ak by objednávateľ nakladal s dielom klamlivo, alebo 

neoprávnene dielo alebo jeho časť šíril. 

/16/ Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zhotoviteľ týmto udeľuje výhradný súhlas na použitie diela 

(tzv. licenciu) v neobmedzenom rozsahu, a to na všetky v čase podpisu tejto Zmluvy známe spôsoby použitia 

diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odmena za udelenie licencie je v celom rozsahu zahrnutá v cene 

diela. Licencia nie je časovo obmedzena, teda je udelená na dobu neurčitú.  

 

Čl. 4. Cena diela a čas plnenia 

 

/1/ Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy sú nasledovné: 

a. Audit kvality sociálnych služieb    do 30.04.2015 

b. Školenie zainteresovaného personálu    do 31.05.2015 

c. Vypracovanie Príručky, Procesov a Slovníka   do 31.07.2015 

d. Vypracovanie a úprava inetrných smerníc   do 31.08.2015 

e. Samotná implementácia postupov    do 31.12.2015 

/2/ Cena diela je 2 600,00 € (dvetisíc šesťsto euro) a zahŕňa všetky náklady.  

/3/ Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje 

sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

/4/ Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve a plnenia úloh vyplývajúcich z implementácie požiadaviek zákona 

č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v prevádzke. 
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/5/ Dohodnuté termíny plnenia tejto zmluvy neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok 

pre neposkytnutie spolupôsobenia objednávateľa. Termíny plnenia sa predlžujú o taký počet dní, po aký počet 

dní bude trvať prípadné omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia. 

/6/ Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny, alebo podstatné prepracovanie častí predmetu 

plnenia uplatnené voči zhotoviteľovi, predlžujú dohodnuté termíny plnenia o ďalších 30 dní, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú na inom termíne plnenia. 

/7/ Úhrady za dielo môžu byť po dohode uhrádzané aj v častiach po odovzdaní jednotlivých častí diela a to 

na základe fakturácie. Cena za dielo bude zhotoviteľovi zaplatená objednávateľom na základe oprávnene 

vystavenej faktúry podľa zhotoviteľom predloženého a objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne 

vykonaných prác a materiálov použitých na diele. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle tejto 

zmluvy najskôr v deň podpísania preberacieho záznamu diela v celom rozsahu, alebo v prípade odovzdania 

jednotlivých častí diela v deň podpísania preberacieho záznamu tejto časti diela podľa podľa čl. 4 odseku 1. tejto 

zmluvy, avšak v tomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru len za túto časť diela, ktorá bola 

odovzdaná na základe preberacieho záznamu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis skutočne vykonaných 

prác a materiálov vynaložených a použitých na realizáciu diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.   

/8/ Oprávnene vystavená faktúra musí mať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v platnom znení, ďalej musí obsahovať údaje účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve  v platnom znení. Nad rámec zákonom stanovených náležitosti faktúry musí obsahovať tieto 

údaje: 

-  číslo zmluvy, 

-  predmet diela. 

/9/ V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 8. tohto článku, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota jej splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry do sídla objednávateľa.  

/10/ Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa a to formou bankového 

prevodu.  

 

Čl. 5. Zodpovednosť za vady 

 

/1/ Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby zodpovedalo 

všetkým platným právnym normám a aby spĺňalo podmienky tejto zmluvy. 

/2/ Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.  

/3/  Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

bude trvať dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného záznamu o odovzdaní 

a prevzatí diela, resp. jeho časti.  

/4/ Zjavné vady, t.j. viditeľné vady a nedorobky dodávky diela musí objednávateľ písomne oznámiť a 

uplatniť do 7 dní po prevzatí diela alebo jeho uzavretej časti s presne špecifikovanými vadami. Zhotoviteľ je 

povinný ich bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady spôsobom, ktorý dohodne s objednávateľom. 

/5/ Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu 

upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými 

pokynmi objednávateľa, alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného a svojvoľného zásahu, alebo inej úpravy diela 

vykonanej zo strany objednávateľa. 

/6/ V prípade zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady opravou, pričom zhotoviteľ začne s odstraňovaním vád do 10 

dní od doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom termíne. Termín odstránenia sa dohodne 

písomnou formou tak, aby odstránenie reklamovanej vady bolo odstránené najneskôr do 20 dní odo dňa začatia 

doručenia reklamácie. 

/7/ Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca voči dohodnutému rozsahu. 

/8/ Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 

popiera, ale ktorých odstránenie neznesie odkladu a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.  

 

Čl. 6. Obchodné tajomstvo 

 

/1/ Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie, ktoré boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie alebo predmet 

zmluvy nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy.  
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/2/ Toto ustanovenie neplatí, ak ide o predloženie potrebnej dokumentácie orgánom oprávneným ku 

kontrole, alebo orgánom činným v trestnom konaní. Taktiež sa sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú obvykle 

dostupné tretím osobám z titulu úradu.  

/3/ Autorské práva zhotoviteľa a vlastnícke práva objednávateľa vzniknuté realizáciou tejto zmluvy pritom 

zostávajú nedotknuté. 

 

Čl. 7. Odstúpenie od zmluvy 

 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, výpoveďou 

ktorejkoľvek zmluvnej strany a odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

/2/ Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu 

s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. 

/3/ Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore 

s touto zmluvou, resp. jej prílohami a/alebo ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť a/alebo v rozpočte 

objednávateľa nie je dostatok finančných prostriedkov určených na úhradu akejkoľvek odplaty v zmysle tejto 

zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ nemá nárok na náhradu 

škody.  

/4/ Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou odplaty 

v zmysle tejto zmluvy a neuhradí ju ani na základe dodatočnej písomnej výzvy zhotoviteľa adresovanej 

objednávateľovi s poskytnutním dodatočnej lehoty na splnenie povinnosti v trvaní minimálne sedem (7) 

pracovných dní.  

/5/ Zmluvné strany sa dohodli, že pri odstúpení od zmluvy zhotoviteľ odovzdá doposiaľ zrealizovanú časť 

diela a objednávateľ prevezme od zhotoviteľa doposiaľ zrealizovanú časť diela.  

/6/ Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane doporučeným listom. Účinky odstúpenia 

nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

 

Čl. 8. Záverečné ustanovenia 
 

/1/ Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov.  

/2/ Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude uskutočňovaná 

zásadne písomne alebo spôsobom dohodnutým touto Zmluvou. Správy budú osobne doručené alebo zaslané 

poštou doporučeným listom s doručenkou na adresu zmluvných strán, ktoré sú uvedené na titulnej strane tejto 

Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve v jednotlivom prípade dohodnuté inak. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že 

ak si adresát zásielku neprevezme z akéhokoľvek dôvodu alebo sa zásielka vráti odosielateľovi s uvedením: 

adresát neznámy, táto sa považuje za doručenú v deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

/3/ Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy ich budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak sa spor 

nepodarí vyriešiť uzatvorením dohody, alebo zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o 

rozhodnutie sporu príslušný súd. 

/4/ Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych výtlačkoch. každá zmluvná strana obdrží jeden originál. 

/5/ Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na webovom sídle 

objednávateľa. Ak sa táto zmluva na webovom sídle objednávateľa nezverejnila do troch (3) mesiacov odo dňa 

jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabita s.r.o. 

Ondrej Buzala 

konateľ 

 Dom tretieho veku 

Daniela Palúchová 

riaditeľka 

   

Štefanov, 13.04.2015  Bratislava, 13.04.2015 
 


