
zÁvÁzruÉ zuluvruÉ poDMtENKy REALtzÁclr pRrDMETu zÁrazrv

uzatvorená v zmysle u ,#HT xi'i"';!!I!ÍiÍjrzb. obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
Sevčenkova 681, 06801 Medzilaborce
PhDr. lgor Magera, PhD. - riaditeť zariadenia
3788347t
2o2t725266
riaditel @zssdotyk-m l.vucpo.sk
0911 283 491

Zmluvné strany:
t.
Názov:
Adresa:
Zastúpená:
lčo:
Dlč:
E-mail:
Tel.:
(d'alej v texte aj ako ,,objednávateí'')

a

2.

obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
lČo:
lČ opH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Telefón:

REMART-REAl spot.s r.o.
Veterná 993/4 093 03 Vranov nad Toplou
Mgr. Martin spusta
4484L84L
sK2022855626
obchodný register oddiel sro vložka číslo 2t848lp okresný súd prešov
|BAN sK 85 7500 oooo oo4o t8t3 4779
0918 867 201-

2.7.

E-mail:
(d,a lej v texte aj a ko,, zhotov,a" r]i 

u""a @gm a i l'co m

Ó. r. vYcrrodiskové údajeNázov stavby: Rekonštrukcia plynovej kotolne
Miesto stavby: Zariadenie sociálnych stužieb DoTYK, Ševčenkova 681, 06801 Medzilaborce
Zhotovite|'stavby: REMART-REA|spo|.sr.o.

Postup :Zákazka s nízkou hodnotou podía §117 zákona č.34312075 Z.z. bez zverejnenia

2.2.

Čl. z. predmet plnenia
zhotovite[ sa zavázuje vyhotoviť dielo: ,,Rekonštrukcia plynovej kotolne,, v rozsahu oceneného rnýkazuvýmer (d'alej aj ako.,,rozpoČet stavby"j, ktoný tvori prilorru č.1 k tejto zmluve, d,alej len,,dieto,,, aodovzdať ho objednávatetovj v mieste stavby podťa Čl. i t.iao zmtuvy. objednávate1 sa zavázuje dielo

:J:Lr':T,iLlPlatiť 
dohodnutú cenu, Taktiež sa zavázuje porřvin,it ztrotoviterovipoir"on,i súčinnosť pri

Zhotoviter sa zavázuje PouŽÍvať rnýhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia,ktoré sú v súlade s výkazom výmer, a ktoré majú vlastnosti určené platnými sttv, spíňajú aj požiadavkyna mechanickú Pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnos{ hygienické požiadavky, ochranu života,zdravia a Životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, úspora energie, aby boli pocelú dobu Životnosti sPÓsobilé na uŽÍvanie na účel, na ktorý je určené. Zhotoviter ručí za to, žezabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre slovenskúrepubliku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám,

odovzdaniu diela budú Predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateía podťadohodnutého vecného rozsahu a Čiastkových termínov. Zhotoviteť je povinný umožniť vykonanie

2.3.



kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, autorskému dozoru'

štátnemu dozoru. pri skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo neprístupné je zhotoviteť

povinný aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateřa na účasť pri ich realizácii,

. Dielo bude pred odovzdaním objednávateíovi riadne dokonČené, vrátane vYkonania skúŠok a revízií

preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných

projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú,

. zhotoviteí potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu

predmetného diela potrebné, najmá:

a) zhotovite[ ručí zato, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateťne majú

počasvýkonutýchtoprácpožadovanúzdravotnúspósobilosť,aksavyžadujeprávnymipredpismi
(napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné

pracovnéprostriedkyadodržiavajúzákazpoŽívaniaalkoholickýchnápojov,omamnýchlátoka
psychotropných látok azákazfajčenia. zhotoviteť je povinný dodržiavanie týchto povinností u wojich

zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskór v deň nástupu na výkon pnác na

diele informovať svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu,

omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával

poverený zástupca objednávateťa (viď, 2,6),

b) zhotovitet zodpovedá za dodržiavanie predpisov na Úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

akoajpredpisov,naúsekuprotipožiarnejochranyjehozamestnancamivyslanýminarlýkonprácena
realizácii diela podía tejto zmluvy. splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné

povinnosti zhotoviteía na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo

vzťahukjehozamestnancompracujúcimnadiele.Zhotovite[vcelomrozsahuzodpovedáza
Vyworeniepodmienokurčenýchprávnymiaostatnýmipredpismiobezpečnostiaochranezdravia
pri prácivoči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaŠkolenia ako aj reálneho zabezpeČenia

bezpečnéhosprávaniasazamestnancov.JepovinnýurčiťosobuzodpovednúzaúsekBozP,sktorou
móže objednávateť riešiť túto problematiku, Túto osobu, t, j, jej meno priezvisko, telefonický

kontakt,prípadneajfaxaE-mailsazavázujeoznámiťobjednávateťovipísomne,najneskÓrvdeň
nástupu na realizáciu diela podťa tejto zmluvy, zhotoviteť v plnom rozsahu zodpovedá aj za

dodržiavanie právnych a ostatných predpisov upravujúcich Povinnosti zamestnávatela voČi svojim

zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany, V prípade, že sú na

stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí poddodávatelia, zodPovedá za Úsek BOZP a

požiarnej ochrany každý znich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť

staveniska), vymedzený po dohode s objednávateťom, Tento priestor je každý z nich povinný

udržiavaťv riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzdania diela,

c) zhotoviteí počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, ktoným je

stavbyvedúci pre pozemné,

2.6. Ak objednávateí v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteťa o podrobenie sa

skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť'

Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateí oprávnený žiadať od zhotoviteía, aby

takúto osobu ihned'vykázal z pracoviska,

2.7. Zhotoviteí počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístuPniť ho objednávate[ovi na

nahliadnutie a zapisovanie dóležitých záznamov týkajúcich sa priebehu diela v rámci kontroly prác na

diele.

2'8.Zhotoviteťprehlasuje,žemáuzavretúpoistnúzmluvuzodpovednostizaškoduspÓsobenúprivýkone
jeho činnosti. zhotoviteť sa zavázuje poistiť predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie

staveniskaamateriálovézásobyminimálneododňaprevzatiastaveniskaaždodobyvydania
preberacieho protokolu. Zhotoviteťje povinný do 3 pracovných dní PredloŽiť objednávateÍovi dókaz o

splnení tejto povinností na základe písomnej r,nýzvy objednávateťa, pričom súčasťou dokladov bude aj

7



3.3.

dok]ad o úhrade poistnejsumy.

Ó. S. Čas plnenie diela

zhotoviter sa zavázuje odovzdať objednávateťovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vYmedzenej v Č1,2

tejto zmluvy v termíne do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska objednávateíom (uvedená je lehota

kompletného zhotovenia diela odo dňa odovzdania staveniska objednávateÍom).

objednávateí sa zavázuje odovzdať zhotoviteíovi stavenisko pre vykonávanie diela do 14 kalendárnYch

dn| odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. objednávateť vyzve písomne zhotoviteía na

prevzatie staveniska, Zhotoviteí sa zavázuje stavenisko prevziať do 3 dní odo dňa doruČenia výzvy

k prebratiu staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom,

Zhotoviteť splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukonČením vrátane odstránenia vád a

nedorobkov a odovzdaním diela objednávateíovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa PovaŽuje deň,

kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdanía prevzatídiela.

Za objednávatefa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje Štatutár alebo Štatutárom Poverený

zástupca objednávateťa. Zhotovite[ je povinný pri odovzdaní diela odviesť, resp. vyPratať svoje stroje,

výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku (montáŽnom pracovisku) tak, aby mohol

objednávateí dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko (montáŽne pracovisko) je zhotoviteť Povinný

úplne vypratať a upraviť do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré Potrebuje na

odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o odovzdaní a

prevzatídiela budú uložené na mieste, ktoré na to bude urČené po dohode s objednávateÍom,

Ak zhotoviteť pripraví dielo alebo jeho dohodnutú Časť na odovzdanie pred dohodnut'ým termínom,

objednávateí sa zavázuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteíom,

objednávateťsa zavázuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatíza jeho zhotovenie dohodnutú

cenu.

Zhotoviter je povinný ihned' písomne oboznámiť objednávateťa o vzniku PrekáŽkY, ktorá bráni alebo

sťažuje zhotovenie diela s dósledkom hroziaceho omeŠkania postupových termínov.

V prípade nepredvídateťných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nePriazeň PoČasia

(vytrvalý dážd,, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), móŽe zhotoviteť PreruŠiť Práce s tým, Že ich

bude realizovať hned, ako to bude možné; lehota počas preruŠenia prác neplynie. PreruŠenie prác

z uvedených dóvodov musí mať zhotoviteí písomne odsúhlasené Štatutárom objednávateÍa,

č1.4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podía Čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú Úroveň

v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán V súlade so zák. Č. t8l7996

7. z. ocenách, vyhláškou č. 8717996 7. z. aje doložená zhotoviteÍom oceneným výkazom výmer na

základe predloženej cenovej ponuky zo dňa g0.6.2O2L v súťaži podl'a Čl. ltejto zmluvY, Tento

zhotovite[om ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podía čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky

hodnota DpH20/o

cena celkom vrátane DPH

83 041,83 EUR
16 608,37 EUR

99 650,20 EUR

cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DpH v Čase uzavretia zmluvy o dielo. v prípade

zmeny sadzby DpH v priebehu realizácie diela podía tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vŽdY

podťa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutoČnenia zdaniteÍného Plnenia,

3,4.

3.5,

3.6.

3,7

4.L,
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4.5.

4.6.

Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktoných platí dohodnutá cena, sú vymedzené:

. rozsahom a obsahom v,ýkazu výmer ,

. slovenskými technickými normami a jednotlirnými ustanoveniamitejto zmluvy

. zákono m č.733l2OL3Z.z.o stavebných výrobkoch v neskoršom znení

zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 obchodného zákonníka sa móže

zhotoviteť domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činnostÍ, ktoré neboli Predvídateťné v Čase

uzavretia zmluvy, a to V súlade s § 18 zákona č. 34gl2o:.|3 Zz" Zmluvné strany sa dohodli, že za

činnosti, ktoré neboli predvídatetné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktoných bol

zhotoviteť informovaný pred uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistií alebo ako

skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvY ich mohol Predvídať alebo

predpokladať a to na základe dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže' na základe

ktorej bola uzavretá táto zmluva, všeobecne závázných právnych predpisov, Pomerov v okolÍ, verejne

prístupných informácií okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizácie predmetu

zmluvy a podobne.

Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce naviac budú ocenené Podía aktuálneho cenníka .ENEK.N so zÍavami

20% alebo po dohode zmluvných strán. Naviac objednávate[om požadované práce a dodávky, ktoných

položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenýmiv tomto rozpočte,

PokiaťniejevZmluveodielouvedenéinak,pokrývaakceptovanázmluvnácenastavbyvšetky
požiadavky zhotovitera podía tejto zmluvy a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie

adokončeniedielaaodstránenievšetkýchvád,vrátane:dopravy,dopravnéhoznačenia,montážea
úprav, stráženia, vybudovania, osvetlenia, prevádzky, údržby a vypratania zariadenia staveniska,

odvozu stavebných a iných odpadov, ktoré vzniknú činnosťou Pri realizácii diela' vedÍajŠÍch

rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie pre kolaudačné konanie (doklady o vykonaných

skúškach konštrukcii, zhutnenia, osvedčení o výrobkoch, revíznych správ, tlakových a funkčných skúšok

a pod.), spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a pod,

zhotoviteť mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare

miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužiI, toto nemóže byť neskór na

ťarchu objednávateía, alebo požiadavkou na dodatočné nar,nýšenie zmluvnej ceny,

4.7.

Čl. s. platobné podmienky

akceptovať faktúry vystavené na mesačne jbáze. splatnosť faktúry je 30 dní,
5.1. Objednávateí bude

5.2. Faktúra musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s

2z2l2oo4 7. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

súlade s § 3a obchodného zákonníka, číslo zmluvy a názov stavby,

Prisankčnejfaktúrejesplatnosť14kalendárnychdníodjejdoručenia.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náleŽitosti alebo niektorý z Údajov bude

nesprávne uvedený alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu podřa bodu 5,2 tejto zmluvy,

objednávateř ju bez meškania vráti zhotoviteťovi na doplnenie, resp. prepracovanie' pričom zhotoviter

jepovinnýnaopravenejfaktúreuviesťnovúlehotusplatnosti.Vtakomprípadenoválehotasplatnosti

začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateťovi. objednávateí je oprávnený vrátiť neúplnú

faktúru na .doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krát po sebe, pokiaí faktúra vrátane jej príloh nebude

spÍňať všetky náležitosti tohto článku,

Na realizáciu diela nebudú zo strany objednávateťa poskytované preddavky.

zmluvné strany sa dohodli, že objednávateť má právo kedykoťvek počas realizácie diela požadovať od

zhotoviteía potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné závázkY voČi svojim subdodávateťom

úst. § 71 ods. 2 zákona č,

identifikačné údaje strán v

5.3.

5.4.

5.6.

4.3.



6.1.

a prípadne požadovať od zhotoviteía tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak zhotoviteí
nebude mať riadne zaplatené všetky splatné závázky voči svojim subdodávatelom a/alebo na

požiadanie objednávateía nepredloží potvrdenie o danej skutočnosti alebo uvedenú skutočnosť

nepreukáže, je objednávatel oprávnený pozastaviť úhradu akejkolvek čiastkovej faktúry alebo konečnej

faktúry vystavenej zhotoviteťom, a to až do doby úhrady splatných závázkov voči subdodávateíom zo

strany zhotoviteťa. Pozastavenie platieb zo strany objednávateťa v súlade s týmto ustanovením zmluvy
sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany objednávatela aobjednávateí sa ztohto dóvodu
nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných závázkov voči zhotoviteťovi a zhotovite[ovi

nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

Čt.6.vykonanie diela

Objednávateí je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteí mohol na ňom začať práce v súlade s

projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateí

zhotoviteíovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateí určuje za svojho povereného zástupcu

stavebného dozora, ktoným je Mgr. Marek Janoško.

Zhotoviteí sa zavázuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení správcu

resp. vlastníka sieti. Za všetky škody spósobené stavebnou činnosťou na podzemných vedeniach

zodpovedá zhotoviteí v plnom rozsahu.

Zhotoviteí je povinný konzultovať s objednávateťom rnýber materiálov a zariadenL ktoré majú byť

zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteí povinný pri výbere dodávok,

materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácií v súčinnosti so štatutárnym zástupcom

objed návateía a lebo s povereným zástupcom objed návateIa.

Zhotoviteí po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a uýškové body.

ZhotoviteI súčasne v situácií presne vymedzí hranice staveniska.

Objednávateí k termínu odovzdania staveniska určí zemníky a skládky odpadov a sute z realizácie

stavebnej Časti.

Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plóch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša

zhotoviteť, Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteí
objednávate[ovi za dobu, po ktorú je v omeškaní. Ak zhotovite[verejné alebo iné plochy, ktoré využíva

a rozkopávky realizuje na miestach, ktoré sú v nájme alebo užívaní Právnickej osoby zriadenej

objednávatelom, tieto poplatky alebo prípadné pokuty uhradítejto Právnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteía, ktoré zostali po likvidácií zariadenia staveniska

sú majetkom zhotoviteía, Tieto je zhotovite[ povinný odstrániť v termíne do 5 dní od odovzdania diela.

V prípade, že nebude zo strany zhotoviteía tento termín dodržaný móže objednávateí začať fakturovať

zhotoviteíovi čiastku L5 €lm2 zabratej plochy za 1 deň. Zároveň je objednávatel povinný písomne

vyzvať zhotoviteía na odstránenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej výzve zhotovitel nevyprace

dotknutý majetok, móže objednávatel tento zlikvidova{ pričom náklady spojené s likvidáciou bude

fa kturovať zhotovite íovi.

Zhotoviteí zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií,

montážneho materiálu, všetkých stavebných hmót a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo

skladov (subdodávateíov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavázuje zabudovať do stavby len také výrobky

a materiály, ktoré budú zbavené práv tretích osób.

ZhotoviteI zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko móže vstupovať iba

objednávatel ním poverení pracovníci objednávateťa, alebo osoby, ktoré títo poverení pracovníci

doprevádzajú :

. štatutárny zástupca objednávateía a osoba zodpovedná za investičnú rnýstavbu

. stavený dozor

6.z.

6.3.

6.5.

6,4.

6,6.

6,7.

6.8.

6.9.
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6.tt,

6.72.

6.13.

6.t4.

6.15.

6.16.

6.L7.

6.18.

. autorský dozor

. ostatní poverení pracovníci objednávateía

Okrem takto vyšpecifikovaných osób, po oznámení štatutárnemu zástupcovi objednávatela móže na

stavenisko vstupovať osoba vykonávajúca štátny stavebný dohl'ad.

Zhotovitel zodpovedá za bezpečnoď a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých

oprávnených osób, ktoré vstúpili na stavbu.

Zhotoviteť zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstráni na vlastné náklady

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak tieto odpady neodstráni do 3 dní po písomnom

upozornení objednávateía alebo ním poverenou osobou, móže tak urobiť objednávateť s tým, že

náklady, ktoré mu touto činnosťou vzniklije oprávnený žiadaí od zhotoviteía.

Objednávateťzabezpečívšetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitelje povinný viesť stavebný denník. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác,

ktoré chce pred zakrytím skontrolovať a prevziať. Zhotovitel bez prevzatia týchto prác stavebným

dozorom nemóže tieto práce zaknývať. Zhotoviteí sa zavázuje vyzvať povereného zástupcu

objednávateťa telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými

minimálne 48 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy ). Ak sa zástupca objednávatela nedostaví a

nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotovitel pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť

oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateía. Ak objednávateí bude dodatočne požadovať odkrytie

týchto prác je Zhotoviteí povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateťa, iba že sa pri

dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša ZhotoviteI.

Zhotoviteť sa zavázuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred štatutárneho zástupcu

objednávateía alebo povereného zástupcu objednávateía k účasti na skúškach.

Objednávateř sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady

vykonaných prác zhotoviteía. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom objednávateIa.

Zhotoviteí je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela vrátane

všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkouých predpisov sú súčasťou

zmluvnej ceny podía článku 4.tejto zmluvy.

Zhotoviteí je povinný odovzdať objednávatelovi (najneskór k termínu odovzdania) certifikáty všetkých

použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané

revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spósob používania, údržbu, pravidelné kontroly a

revízie a pod.).

odovzdanie zhotoveného diela :

a) Zo strany zhotoviteía bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a
odovzdaním a to bez vád a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela.

b) O ukončení stavby Zhotoviteí písomne listom upovedomí objednávateía najneskór 5 dní pred

preberacím konaním.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných

osobitnými predpismi, záváznými normamia touto zmluvou (napr. revízne správy a pod.). Doklady

o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, Objednávateí dielo

neprevezme a vyzve zhotoviteía na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteť po odstránení vád

a nedorobkov opátovne upovedomí objednávateťa, že je dielo ukončené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednávateí následne na to určí nový termín preberacieho konania.

Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie móže uskutočniť po dokončení
jednotlivých stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spósobilý na užívanie.

c)

d)

e)
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6.23.

6.24.

6.25,

f) Náklady spojené so zabezpečoraním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteť.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená pnica oproti výkazu r{mer v súťaži.

Všetky povinnosti vyplývajúce z možnosti vstupu nepovolaných, resp. neoprávnených osób na

stavenisko za bezpečuje zhotoviteí.

Štatutárny zástupca objednávateía atebo ním poverený zástupca objednávate[a je oprávnený nariadiť

zhotoviteíovi akékoívek zmeny Narov, kvality a množstiev prác, ktoré povaŽuje za nevyhnutné a

primerané a zhotoviteíje povinný:

a) zvýšií alebo znížiť množswá prác uvedených v zmluve (v súlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu,

c) zmeniť druh prác,

d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoívek časti diela,

e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,

0 zmeniť následnosť alebo časovú nadváznosť výstavby ktorejkoívek Časti diela.

Uvedené zmeny sa móžu uplatniť len v súlade s §18 zákon a č.343l20L5 Z.z. a budú rieŠené dodatkami

k tejto zmluve.

štatutárny zástupca objednávateía si vyhradzuje právo odsúhlasiťvšetkých subdodávatelov diela. KaŽdú

prácu a každý dodávaný materiál pred samotnou realizáciou alebo dodaním vopred písomne

odsúhlasuje stavebný dozor objednávateía. Zároveň o tom informuje aj Štatutárneho zástupcu

objednávateía.

V odóvodnených prípadoch, ak stavebný dozor požiada o to, aby bola nejaká časť stavby zmeraná, bude

to zodpovedajúcim spósobom oznámené zástupcovi zhotoviteťa, ktoný

a) v termíne dohodnutom so stavebným dozorom bud' sám, ak je na to oprávnený v zmysle

platných právnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostredníctvom oprávnenej osoby ak to

zmluva umožňuje, vykoná merania prostredníctvom certifikovaného merača s platnou kalibráciou a

b) vysvetlívšetky podrobnosti týkajúce sa merania požadované stavebným dozorom.

Za zmeranie stavby možno považovať najmá: meranie výškového a priestorového usporiadania

jednotlivých častí stavby, tlakové skúšky tlakorných potrubí, merania miery únosnosti zhutnených Časti

pod spevnené plochy, merania vyhradených techn. zariadenív zmysle platných právnych predpisov a

pod.

ZhotoviteI bude povinný k prebratiu stavby predložiť aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

Čl. 7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Dielo je zhotoviteíom odovzdané a objednávateíom prevzaté dňom podpísania Protokolu o odovzdaní

a prevzatí diela, d'alej len ,,protokol". Podpisuje ho zhotoviteí alebo ním písomne poverená osoba a

poverený zástupca objednávate[a. Bez odovzdania kompletných dokladov pod[a bodu 6.25 tejto

zmluvy je objednávateI oprávnený protokol nepodpísať.

protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, stavby, diela,

hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa také vyskytnÚ), dohodu o

opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vadY.

Zhotoviteť je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej lehote. Protokol musí

obsahovať zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú

povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných skúšok a revízii, ak sa vyžadujú a boli ÚspeŠne vykonané,

informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou dokumentáciou.

Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť ZhotoviteÍ.

7.t.

7.2.

7.3.
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8.1.

8.2.

prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktoných charakter umožňuje

užívanie predmetu zmluvy, nie sú dóvodom neprevzatia hotového Predmetu zmluvY objednávatelom'

Zhotoviteť je povinný kedykoťvek, najmá však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a prevzatí

diela umožniť objednávateíovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, skúŠkY jej vlastnostÍ'

podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je dielo vykonané riadne v

súlade príslušnými právnymi predpismi a normami platnýmiv sR a v súlade s touto zmluvou,

uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých Častí' ak tak

bolo dohodnuté.

Čl. 8. Záručná doba, zodpovednosť za vady

zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteť zodpovedá za vady

diela. Na zariadenia a dodávky, ku ktoným bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi týmto

záručným listom. záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela,

Uplatnením nároku objednávateía z vád diela sa plynutie záruČnej dobY na dotknutú Časť diela

prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto vád (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia užívaniu

diela).

vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a

v realizačnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oProti Projektu stavbY na

realizáciu, vrátane prípadných doplnkov,

oznámenie o uplatnení nároku z vád diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné, Musí

obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a označenie

nárokov z vád. Rozoznávajú sa:

_ skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateť nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej

dobe. objednávatet je povinný ich ohlásiť u zhotoviteťa najneskorŠie do Spracovných dníod ich zistenia'

zhotoviteť je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdřžaní a dohodnúť

s objednávateťom, stavebným dozorom a podía okolnostíaj s Projektantom sPÓsob a Primeranú lehotu

odstránenia vady.

8.5. Havarijné stavy je zhotoviteí povinný odstrániť ihned'po ich nahlásení objednávateťom' najneskór do 24

hodín.

8.6. Riadne uplatnené nároky objednávate'a z vád diela sa riadia ustanovením § 560 obchodného

zákonníka.

Zhotovite[ sa zavázuje odstrániť na svoje náktady riadne ohlásené vady, za ktoré zodPovedá, v Čo

najkratšom čase. zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho

poddodávateťov pri plnení závázkov z tejto zmluvy. zhotoviteí zodpovedá aj za škody spósobené

závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností, za škody, ktoré

vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní diela, nenesie zhotoviteť zodpovednosť,

za porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteťa, na ktoré bol

objednávatelom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku, kde bude

výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné pInenie a ktoré zhotoviteí napriek tomuto upozorneniu

neodstránil v primeranej lehote do 14 dni odo dňa vykonania takéhoto záPisu. Vadným Plnením sa

rozumie také plnenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, alebo meníjeho charakter,

v prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávate[ oprávnený zabezpečiť jej

odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteťa,

Čl. 9. Sankcie a zodpovednosť za vady

Ak zhotoviter neprevezme bez relevantného dóvodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve'

objednávatet je oprávnený účtovať zhotoviteíovi zmluvnú pokutu vo výške 1oo,_ € za každý deň

8.3.

8,4.

8,7.

8.8.

8.9

9.1.

/

7.5.

7.6.



9.4,

9.3.

omeškania až do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotoviteí dostane bez zavinenia objednávateía do omeškania s dodaním predmetu zmluvy

oproti celkovej lehote rnýstavby podía bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednávateÍ oprávnený ÚČtovať mu

zmluvnú pokutu vo uýške :

. o,olyo z ceny diela (bez DpH) za každý deň oneskorenia, ktoný uplynie medzi stanovenou lehotou

pre dokončenie a odovzdanie diela a dátumom uvedeným v protokole o Prebratí Prác. Tým nie

dotknutý prípadný nárok objednávateía na odškodnenie alebo na náhradu ŠkodY.

Za omeškanie zhotoviteía s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov, resP. reklamovaných

vád, v dohodnutých termínoch, je objednávateí oprávnený poŽadovať od zhotoviteía za kaŽdú vadu

alebo nedorobok zmluvnú pokutu 50 € za 1 deň až do odstránenia poslednej vady,

Za porušenie ustanovenia bodu 2.6 zaptatí zhotoviteť objednávateíovi zmluvnú Pokutu vo výŠke 200 €

za každé zistené porušenie článku. pokutu objednávatet zaplatí aj v prípade Že sa Pracovník zhotoviteÍa

odmietne podrobiť skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok. NákladY na

dokazovanie opaku uýsledku pozitívnej skúšky znáša zhotoviteť.

objednávateí je oprávnený od zhotoviteía požadovať pokutu za nedodrŽanie termínu nástuPu na

odstránenie všetkých vzniknutých závad 50,-€ za 1 deň omeŠkania za kaŽdú závadu.

odstúpením zhotovitera alebo objednávateťa od zmluvy nezaniká nárok na zaPlatenie zmluvných

sankcií a náhradu škody.

t]hradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmtuvnej strany na náhradu ŠkodY, ktorá jej

porušením povinnosti druhej strany vznikla.

9.8. Bez súhlasu objednávatera nie je možná realizácia postúpenia pohtadávok. Zhotoviteť nesmie bez

predchádzajúceho súhlasu objednávateía preniesť závázky alebo pohÍadávky zo zmluvY na tretiu

osobu. Zhotovitel je ale oprávnený uvedenú zmluvu realizovať cez svojich subdodávateťov, ktorí ale

budú odsúhlasenív súlade s čl. 6, bod 6. 23.

Čl. ro. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

Io.t, 7a vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vóle zmluvných strán, tieto ani nemÓŽu

ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, Štrajk, zmena PrávnYch

predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod.

10.2, pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna ÚPrava PodÍa§ 374

obchodného zákonníka.

10.3, každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre

okolnostivylučujúce zodpovednosí a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do 2 mesiaca od

vzniku takýchto okolností. Účint<y odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doruČenia oznámenia a

skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.

1o.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dóvodov uvedených V tomto Článku je zhotoviteÍ

povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedoŠlo k jeho zniČeniu,

poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spósob a úhrada nákladov bude dohodnutá

zmluvnými §tra na mi pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloŽÍ zhotoviteť,

ó. rr. ostatné ustanovenia

11.1, Zhotovitet bude informovať objednávateťa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách v

dohodnutých termínoch.

9.5.

9,6.

9.7.
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1]..2. zhotoviteí sa zavázuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné na území sR' všeobecne

záváznépredpisy, platné technická normy, špecifikácie dodané objednávateťom a podmienky tejto

zmluvy.,l|-l^.^ň^ci2tnpanesiezodpovednosťzavykonanieprácnadiele
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oOraranit nežiaduci, resp, protiprávny stav t

vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto

11.4. Zhotovite[ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na

zmluvy,

il 5 M o ž n 

;: ;:* H,'", * *, 1,. 
j 

: ::::] :,,T ::" ff: [TH:í, 
j i:iil.:a ; ii]:!l$!*'

zakladá oprávnenie odstúpiť "o-r.** 
tej strane, r.tora je PoruŠením Povinnostídotknutá' 

SPÓsob

odstúpenia od zmluvy sa riadi uri.nou.n,.mi § 345 . 
^.o. 

obchodného zákonníka' Ak omeŠkanie

dlžníka alebo verit"r. ,n.rn.]iá-pJrt.tne porus.ni" jeho zmluvnej Povinnosti 
je druhá strana

oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane 
" "-*n..' 

bez zbYtoČného odkladu Po tom' Čo

sa o tomto porušenídozvedela,

b) 
:.., :ffi;ill ;:::i:ll§:ffi HK:ť;:Tffluou. n,,n kom pletného diela via c ako 14

kalendárnych dní ___^r^.,,ah ^nrárl stavbV, ktoré majú vPlYv na

. zhotoviteť alebo 
_oble::ti:1,, **li' 

, kontrolných Porád stavby' ktoré majú vPl'

kvalitu prác a stanovenú lehotu Wslavuy 
,^,ň^rA s oodmienkami dohodnutými v

.Zhotovite[budevykonávaťstavebnépráceVrozporespo
zmluvealebotechnorogi.iv..po,tup'iurčenýmiplatnýmipredpismi

. objednávateí neposkytne zhotoviteťovi spoluPÓsobenie , 
P.otrebné Pre realizáciu tejto

zmluvy a toto n.rptn.ni. ,rarí u zhotovo.o ,i"r."riuvr.on.t dielo alebo vYkonať ho naČas

. objednávateť v rozpore s touto zmluvou do 14 dní nePrevezme zhotoviteťom Ponúknuté a

riadne dokončené oi.ro u.r ravad a nedor"oi* 
",oo 

n,u,obí aspoň opatrenia nasvedčujúce

oo,.*o.;Í*;j,.ilfl:::iffi!.Il* 
na náhradu škody. odstúpenie je moŽné ajod ČiastoČne

splnenejzmluvy,

11.6. Zhotoviteť nesmie z vlastného podnetu zastaviť or.-." ' oPustiť stavenisko' v oPačnom PríPade znáša

všetky následky a škody , tý*,rpoj.né, nakoťko sa to považuje za poo'tatné porušenie zmluvných

podmienok,

t1.7. priporušení povinností podťa tejto zmluvy 1iettor11 
zo zmluvných strán' ak oPrávneni 

"T-^:l*YuŽije

právo odstúpiť od zmluvy .,"ol 
"uo""ejať 

,u, ,a to ,. následok Povinnosť druhej stran' PristúrPiť na

zmenu zmluvy v tej časti, *o" i, oo,ušením povinnosti dotknutá,

11.8. zmluvné strany sa zavázujri, že obchodné:*[ilť,,,i,,f Jťill'[,'oijo1lon'Jlj'',*[]:::
im boli ,""""e zmluvným partnerom, nesprlí

dotknutej strany, s výnimkou'inu"raor., . .^, i,.," informácie a iné skutoČnosti nePouŽijú Pre

iné účely než pre prn.n,J ,.iao zmluvy. ,o,o ustanovenie sa nevzťahuje na. obchodné'

technické a iné informácie . ,nu,oenosti, t<torJ sú beŽne oortwnJ t"ti* osobám a ktoré

,,tuuný p"tner nechráni zodpovedajúcim spósobom,

7



tz.7.
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,::

Čt. rZ. Vlastnícke právo k z!c:., e-eŤJ dielu a prechod

nebezpečens-r,-a šrocy na ňom

Nebezpečens:,: -"-::lej Škodynazhotovc,:-::-::e::ášaZhotoviteíaždocelkovéhoodovzdania
diela :: :]-:, :::':, ZnotovitervŠak nie je v as:- " :-,e:i, na ktorej sa dielovykonáva.

-- ., . ,: ::::: , .-tá za poŠkodenie, zničen e j:,::-, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu

:, .., : :,:.' |::.zdal kzhotoveniudiela.

_,,:-: -.' : najiteíom všetkých vecí, ktore :, r escl na stavenisko na realizáciu diela počas celej

_-. :. . -eodovzdal ich objednávatelovi, l',e:e::ečenstvo všetkých škód na týchto veciach alebo
- "* : .::ami pri realizácií stavebného c e a spósobenými, nesie zhotoviteť. Po prevzatí diela

SrzpečensWo škód znáša objednávateí.

!&tli oňom obojstranného podpísania protokolu o odowdaní a prevzatí diela prechádza na objednávatela

možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu.

ó. rr. záverďne ustanovenia

13.1 Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to písomným

dodatkom k zmluve.

L3.Z Zmluvné strany sa zavázujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov a]ebo nimi poverených osób. V prípade, že takéto

riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmlwných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému

súdu v SR.

13.3 V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zákonníka

a ostatných právnych predpisov, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou touto zmluvou.

L3.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po

dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a

zákona č.2LL/2OOOZ.z.

13.5 Príloha č. 1 tvorí neoddeliteínú súčasť tejto zmluvy o dielo.

13.6 Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie ,,neodkladne" alebo ,,bez zbytočného odkladu" myslí sa

tým v lehote najviac páť kalendárnych dní.

L3.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktoných dva sú určené pre objednávateía a jeden pre

zhotoviteía.

Príloha č.1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer)

Vranov nad Toplou, dňa L9.7.202L

za zhotoviteía:

Mgr. Martin Spusta - konateť

,.
, n, T

}5562

-a)

la o0Jeonava[ela;

PhDr. lgor Magera, PhD. - laoiteí zariadenia
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