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ZMLUVA 0 DIELO

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zhotovitel'

Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zápis:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
Zastúpeny:

Attila Hires - Stavebná Cinnost'
P 0 Hviezdoslava 25/20, Vel'ké Kapusany 079 01
40010007
1020898087
SK1020898087
ZR e. 807-11829 Okresny úrad Michalovce
Slovenská sporitel'iía, a.s.
SK15 0900 0000 0005 5155 6865
Attila Hires

(d'alej iba ako „Zhotovitel'")
1.2.

Objednávatel'

Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zápis:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
Zastúpeny:

Obec Vel'ké Slemence
Vel'ké Slemence
00332062
2020540126

VÚB
SK55 0200 0000 0017 3768 2856
Ing. l.'.udovít Tóth - starosta obce

(d'alej len ako „Objednávatel"')
zastúpenie vo veciach stavebno- technickych:
Ing. l.'.udovít Tóth
tel. e. 0902/285 552
e-mail : slemence@post.sk
(d'alej len „Stavebny dozor");

1.3.

Zmluvné strany uzatvárajú podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (d'alej
len "Zmluva"):

2.

PREDMETZMLUVY

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je
2.1.1.

Zmluva o dielo

závazok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednávatel'a riadne a vcas dielo - stavbu Oddychov'f park
Vel'ké Slemence (d'alej len „Dielo"), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe
projektovej dokumentácie -Oddychov'f park Vel'ké Slemence (d'alej len „Projektová

dokumentácia") , vypracovanej : Ing. Mátém Simonom, dátum vypracovania PD 11/2015
(d'alej len „Projektová dokumentácia"), a

2.1.2.

závazok Objednávatel'a zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu vo vyske
a spösobom d'alej urcenym v Zmluve.

2.2.

Dielom sa pre úcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prác podl'a rozpoctu, ktory je
prílohou tejto zmluvy.

2.3.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel' je
oprávneny zrealizovat' práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnymi
stranami (d'alej len „Naviac práce").

2.4.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit'
podmienok dohodnutych v tejto
nebezpecenstvo, riadne, vcas,
Objednávatel'ovi v zodpovedajúcej

3.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1.

Ked'ze Objednávatel' má záujem financovat' realizáciu Die\a aj z rozpoctov Európskej únie, sa
Zmluvné strany dohodli, ze termín zacatia realizácie Diela zo strany Zhotovitel'a urcí Objednávatel'
jednostrannym písomnym vyhlásením adresovanym Zhotovitel'ovi, ktoré Objednávatel' zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho ziadost' o financny príspevok z rozpoctov Európskej únie na
financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne úcinnost'.

3.2.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukoncí) riad ne a vcas do 10 mesiacov od termínu
urceného Objednávatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizácie Diela.

3.3

Postupové (priebezné) termíny realizácie Diela möze Objednávatel' urCit' po prerokovaní so
Zhotovitel'om v harmonograme postupu prác. K postupovym termínom realizácie Diela bude
v takom prípade v harmonograme priradeny zoznam materiálov, prác a vykonov s uveden(m ich
ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat' k príslusnému postupovému termínu realizácie Diela.

3.4.

Objednávatel' má právo kedykol'vek odstúpit' od zmluvy alebo jej casti, ktorá este nebola splnená, a
to aj bez udania dövodu. Je vsak v takom prípade povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cast' ceny, ktorá
pripadá na práce uz vykonané.

4.

CENA DIELA

4.1.

Celkoyá cena za kompletné zrealizovanie Diela je
Cena bez DPH

58 383,94 EUR

DPH

11 676,79 EUR

Cena s DPH

70 060,73 EUR

pre Objednávatel'a Dielo s odbornou starost\ivost'ou podl'a
Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje
bez vád a nedorobkov, a odovzdat' zhotovené Dielo
kvalite.

Cena zahrna aj vedl'ajsie rozpoctové náklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska Ci iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

4.2.

Zmluva

Fakturácia a platenie jednotlivych prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvnych strán
vykonávané vzdy po dokoncení a prevzatí casti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela, resp. po
dokoncení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na
základe Zhotovitel'om predlozenych, Objednávatel'om ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
súpisov skutocne vykonanych prác na príslusnej casti Diela.

odielo

4.3.

Vykonané Naviac práce pövodne nezahrnuté do Oiela budú fakturované osobitne po ich
predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnymi stranami. Zhotovitel' sa
zavazuje pri ocenovaní Naviac prác pouzit' rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpoctu.

4.4.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich dorucenia Objednávatel'ovi.

4.5.

Záverecnú faktúru je zhotovitel' oprávneny vystavit' az po dokoncení celého Diela a po prevzatí
Diela Objednávatel'om. Po vystavení záverecnej faktúry nie je Zhotovitel' oprávneny vystavit'
Objednávatel'ovi ziadnu d'al'siu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonanych na
Diele pred odovzdaním Oiela Objednávatel'ovi.

4.6.

Objednávatel' si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ e. 3 zákona e. 254/1998 Z.z. o verejnych prácach,
vyhradzuje právo nezaplatit' Zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to az do doby
preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vád.

4.7.

V prípade omeskania s úhradou ceny diela je Objednávatel' povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi úroky
z omeskania vo vyske stanovenej príslusnymi právnymi predpismi.

5.

ZHOTOVENIE DIELA

5.1.

Zhotovitel' poverí riadením prác na Diele pracovníkov spínajúcich odbornú spösobilost' v zmysle
zákona c.136/1995 Z.z. v znení neskorsích predpisov o odbornej spösobilosti na vybrané cinnosti
vo vystavbe.

5.2.

V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj vsetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou,
údrföou a vyprataním staveniska Zhotovitel'om. Ako súcast' staveniska je Zhotovitel' povinny
vytvorit' zástupcom Objednávatel'a a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dní stavby.

5.3.

Zhotovitel' zabezpecí na svoje náklady oplotenie, strázenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

5.4.

Ak v súvislosti so zacatím prác na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo premiestnit' dopravné
znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikáciách, obstará a uhradí tieto znacky ako aj s tym
súvisiace práce Zhotovitel'. Vsetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotovitel' povinny
umiestnit' na pozemkoch Objednávatel'a. Povolenie na docasné uzívanie verejnych a inych plöch
a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znása Zhotovitel'. Poplatky a prípadné pokuty za dlhsí
ako dohodnuty cas uzívania uhrádza Zhotovitel'.
'

5.5.

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel'
v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údrföu,
likvidátiu a vypratanie zariadenia staveniska sú súcast'ou zmluvnej ceny za Dielo.

5.6.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit' pre vykonanie prác
zodpovedného vedúceho stavby.

5. 7.

Zhotovitel' je povinny viest' odo dna zacatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré
vykonáva, stavebny denník. Do stavebného denníka sa zapisujú vsetky rozhodujúce skutocnosti
tykajúce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit' Objednávatel'ovi denny záznam
najneskör nasledujúci den po zápise. Objednávatel' je oprávneny najneskőr do 3 pracovnych dní
od predlozenia záznamu v stavebnom denníku poznacit' svoj súhlas, prípadne nesúhlas s
obsahom denného záznamu, a to s uvedením dövodov nesúhlasu. Stavebny denník sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného casu musí byt'
stavebny denník na stavbe trvalo prístupny.
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5.8.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze písomne vyzve Objednávatel'a tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych castí Diela. , Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat' Objednávatel'a aj
prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú d'alsím postupom
prác zakryté alebo sa stanú neprístupnymi, a to aspoií tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel'
nesplní uvedenú povinnost', je povinny umoznit' Objednávatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a
znásat' náklady s tym spojené.

5.9.

Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dní pred odovzdaním príslusnej casti Diela alebo
celého Diela vyzvat' Objednávatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a
písomnym oznámením, ze cast' Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súcasne s
vyzvou na prevzatie diela dorucí Zhotovitel' Objednávatel'ovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujúce úspesné vykonanie vsetkych skúsok predpísanych osobitnymi predpismi, závaznymi
normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov vyrobkov a zariadení, potvrdenych
zárucnych listov a prevádzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho castí, ktoré má alebo by
vzhl'adom na stav rozostavanosti Diela mai mat' ku diíu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozícii.

5.10.

Dielo alebo jeho cast' je riad ne vykonané .az úspesnym vykonaním vsetkych skúsok predpísanych
vseobecne závaznymi právnymi predpismi, závaznymi normami a Projektovou dokumentáciou a
predlozením dokladov o tychto skúskach Objednávatel'ovi. Zhotovitel' sa zavazuje písomne vyzvat'
Objednávatel'a aspoií 10 pracovnych dní vopred k úcastí na skúskach Diela alebo jeho casti,
pricom úcast' Zhotovitel'a na tychto skúskach je povinná. Zhotovitel' je povinny viest' podrobny
technicky záznam o vykonanych skúskach a odovzdat' ich Objednávatel'ovi.

5.11.

Objednávatel' nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho cast', ak nie je riadne vykonané, najma ak v
case, kedy má dójst' k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje Dielo alebo jeho
cast' vady alebo nedorobky.

5.12.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, vseobecne závaznymi právnymi predpismi alebo
technickymi normami.

5.13.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na úcely
uplatiíovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky povazujú za vady Diela.

5.14.

0 odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávatel'om spísat'
protokol, ktory podpísu oprávnené osoby Zmluvnych strán.

5.15.

Zhotovitel' je povinny odstránit' vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedene v
protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávatel'om, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vád. V prípade, ze Zhotovitel' nezacne práce na
odstrarovaní tychto vád vcas alebo ich vcas neodstráni, je Objednávatel' oprávneny objednat' si ich
odstránenie na náklady Zhotovitel'a u tretej osoby alebo vady odstránit' sám na na náklady
Zhotovitel'a, pricom je oprávneny uhradit' náklady potrebné na odstránenie takychto vád z
prostriedkov zádrZílého dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6.

ZÁRUKA

6.1.

Zhotovitel' poskytuje na Dielo záruku. Zhotovitel' zodpovedá za to, ze zhotovené Dielo bude mat'
pocas celej zárucnej doby vlastnosti doh~dnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poziadavkám
technickych noriem a vseobecne závaznych právnych predpisov. Zhotovitel' zodpovedá za vady,
ktoré má Dielo v case jeho odovzdania Objednávatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zárucnej
doby.

Zmluva o dielo

6.2.

Zárucná doba zacína plynút' odo dna nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí
diela zmluvnymi stranami. Zárucná doba sa koncí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednávatel'ovi Pri vyrobkoch, zabudovanych materiáloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koncí zárucná doba uplynutím doby zhodnej s dÍzkou zárucnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimálne vsak doby 36 mesiacov plynúcej odo dna odovzdania
celej stavby Diela Objednávatel'ovi.

6.3.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat' s odstra!'iovaním prípadnych vád Diela bez zbytocného odkladu po
dorucení oznámenia vady Objednávatel'om, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo
vyvolávajúcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodín od dorucenia oznámenia
vady Objednávatel'om. Zhotovitel' sa zavazuje odstránit' vadu v co najkratsom technicky moznom
case, vzdy vsak najneskör do 8 dní od dorucenia oznámenia vady Objednávatel'om, pokial' sa
nedohodol s Ojednávatel'om inak. Pri vadách Diela uvedenych v protokole o odovzdaní a prevzatí
Diela sa za dorucenie oznámenia vady Zhotovitel'ovi povazuje podpísanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

6.4.

Ak Zhotovitel' vadu vcas neodstráni, je Objednávatel' oprávneny ziadat' primeranú zl'avu z ceny
Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávneny odstúpit' od Zmluvy alebo'
zabezpecit' odstránenie vady na náklady Zhotovitel'a tret'ou osobou, prípadne sám túto vadu
odstránit' na náklady Zhotovitel'a. Náklady na odstránenie vady Objednávatel'om alebo ním
poverenou tret'ou osobou möze Objednávatel' uhradit' z prostriedkov zádrzného dohodnutého
v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak
Objednávatel' zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel' povinny ho
dodat' do 10 dní od uplatnenia nároku.

6.5.

Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávatel' i v prípade, ak je vada
diela neodstránitel'ná.

7.

ZMLUVNÉPOKUTY

7.1.

Ak Zhotovitel' nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a vcas, je Zhotovitel' povinny zaplatit'
Objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za kazdy
zacaty den omeskania s odovzdaním Diela riadne (bez vád) a vcas, okrem prípadu, ze
omeskanie nastalo v dösledku okolností majúcich povahu vyssej moci (prírodná katastrofa, vojna,
atd').

7.2.

Ak je Zhotovitel' v omeskaní dodania diela viac ako 60 dní, je Zhotovitel' povinny zaplatit'
Objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem príp,adu,
ze omeskanie nastalo v dösledku okolností majúcich povahu vyssej moci (prírodná katastrofa,
vojna, atd'). Uplatnenie zmluvnej pokuty podl'a tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podl'é?l odseku 7. 1.

7.3.

Ak Zhotovitel' nezacne odstranovat' Objednávatel'om oznámenú vadu vcas, alebo ak Zhotovitel'
neodstráni vadu vcas, je Zhotovitel' povinny Objednávatel'ovi zaplatit' zmluvnú pokutu vo vyske
1OOO,- € za kazdú vadu a kazdy zacaty de!'i omeskania az do dna, kedy Zhotovitel' pristúpi k
odstranovaniu vady.

7.4.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v de!'i, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nárok oprávnenej strany na náhradu skody spösobenej
porusením povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani skody presahujúcej vysku
zmluvnej pokuty.

8.

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy)

8.1.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze v prípade, ak ako dodávatel' predmetnej zákaz~ky
bude potrebovat'
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navysit' svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej
zákazky ( obec, okres, VÚC).
8.2.

V prípade, ze zhotovitel' realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa
zhotovitel' zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyssie, bude
podl'a Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiíovat' vo vzt'ahu k inklúzii
Marginalizovanych rómskych komunít (d'alej len „MRK"), t.j. pri zákazkách realizovanych
v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hl'adisko uplatiíovat' vo vzt'ahu
k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

8.3.

Forma zamestnania tychto osöb nie je urcená, t.j. möze sa jednat' o pracovny pomer na kratsí
pracovny cas ( na dobu urCitú alebo neurcitú ), o dohodu o prácach vykonávanych mimo
pracovného pomeru atd'.

9.

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

9.1.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' zmluvu o poistení zodpovednosti za skodu, a to za úcelom krytia
prípadnych sköd spösobenych pri realizácii Diela, najneskör do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak
takúto zmluvu nemal uz podpísanú skör.

9.2.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze Dielo je predmetom ziadosti o nenávratny financny príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Zhotovitel' sa preto zavazuje v prípade následného
uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného financného príspevku medzi Objednávatel'om ako
konecnym prijímatel'om pomoci a poskytovatel'om podpory (d'alej len "Zmluva o .NFP") strpiet'
vykon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykol'vek pocas platnosti a úcinnosti
Zmluvy o NFP oprávnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnút' im potrebnú súcinnost'.
Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a)

poverení zamestnanci SORO, Ministerstva p6dohospodárstva SR, Ministerstva financií SR,
Najvyssieho kontrolného úradu, príslusnej správy financnej kontroly,

b)

zamestnanci poverení kontrolnym orgánom na kontrolu cerpania financnych prostriedkov zo
státneho rozpoctu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlách v znení
neskorsích predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o financnej kontrole a vnútornom
audite v znení neskorsích predpisov,

e)

riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,

d)

osoby prizvané kontrolnymi orgánmi uvedenymi v písm. a) az e) v súlade s príslusnymi
predpismi.

9.3.

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajúce z tejto Zmluvy, ale iíou vyslovne neupravené sa
vzt'ahujú príslusné ustanovenia obchodného zákonníka.

9.4.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZílo uskutocnit' len písomne.

9.5.

Zmluva nadobúda platnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berú na
vedomie, ze v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiíovanú zmluvu, ktorá nadobúda úCinnost' v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zákonníka az diíom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zároveií dohodli, ze t~to Zmluva nadobudne úCinnost' len za podmienky, resp.
az vtedy, ked' nadobudne úcinnost' Zmluva o NFP

9.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, ze Zmluvu riadne precítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.

9.7.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdú Zmluvnú stranu.

Zmluvaodielo
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Za Zhotovitel'a:

Za Ob.Jednávatel'a:

Vo Vel'kych Kapusanoch dna 08 .O4.2016

v

Attila Hires

Zm!uva o die!o
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