ZMLUVA O DIELO číslo 01/2020
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
1. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Tel:
e- mail:

Obec Tročany
Tročany 22, 086 41 Raslavice
Ing. Matúš Stavar, starosta obce
00322679
2020624749
+421 907 924 526
obectrocany@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Obecný podnik Kľušov, s. r. o.
Kľušov 175, 086 22 Kľušov
Ing. František Čulak, konateľ
52655474
2121123752
Prima Banka.
SK61 5600 0000 0063 2728 6001
+421 907 911 680
opklusov@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené výzvou
na predkladanie ponúk postupom podľa § 117 ZVO. Podkladom pre uzavretie tejto
zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa: 04.02.2020 predložená do súťaže s
oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na
základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii,
ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer
prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo,
vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií,
ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.
2. Predmet plnenia
2.1.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:
„Turistický prístrešok v obci Tročany“
(ďalej len „dielo“) v zmysle projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
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2.2.

Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy a
vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych
predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu
v závislosti od povahy stavby.

2.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo
vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných
parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných
technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a
bezpečnostných predpisov.

2.4.

Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa
zaväzuje za riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť
dohodnutú cenu.
3. Čas plnenia a spôsob vykonania diela

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 2(dvoch) mesiacov od prevzatia staveniska.
Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní
odo dňa písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia
staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy, alebo nárok
na jej odstúpenie.
Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je
možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti
objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade
nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty
uvedené v bode 3.1. sú pevné a nemenné.
Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený
zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t. j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela najmenej jedenkrát mesačne
a to kedykoľvek. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela
vykonať kontrolu v sprievode svojho stavebného
dozoru, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám vybral. Zhotoviteľ je
povinný týmto osobám umožniť vstup na miesto zhotovenia diela a umožniť im
vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania
ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov,
predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného
denníka.
4. Cena diela

4.1.

Cena za zhotovenie diela
je výsledkom cenovej ponuky zhotoviteľa zo
dňa.04.02.2020, stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o
cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných
kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej
ponuky zhotoviteľa vo forme záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác,
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
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4.2.

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:
Cena diela bez DPH

EUR

DPH

EUR

Celková cena diela s DPH

7491,79

EUR

Zhotoviteľ nie je platom DPH.
4.3.

Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie,
prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na
zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady
zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri
vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady spojené s odberom elektrickej
energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojene s výlukami a
odstávkami prevádzok a zariadení.
5. Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo
faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v
zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1
tejto zmluvy.
5.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo
forme položkového rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a
profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
5.4. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v
záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z
účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
5.5. Konečná faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch.
Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť
fotodokumentácia zrealizovaných prác na CD/DVD, v počte 2 ks .
5.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov.
Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
číslo faktúry
identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH,
registrácia)
číslo zmluvy,
dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
celkovú fakturovanú sumu,
náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
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-

označenie diela,
objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
pečiatku a podpis oprávnenej osoby,

5.7. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na
30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto
zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný
deň. V prípade chybne vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry
zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od
doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby
odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie.
5.8. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo bez predchádzajúceho
súhlasu objednávateľa alebo dohodnutého rozsahu, nebudú objednávateľom uhradené.
Na požiadanie objednávateľa ich zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo
tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný
tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto
nákladov.
5.9. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo
konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo
ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú
riešené v dodatku k zmluve. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po
podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami.
6. Záručná doba – zodpovednosť za vady
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v
tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby
bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.
Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného
zástupcami obidvoch zmluvných strán. V prípade vád alebo nedorobkov diela alebo
jeho časti je objednávateľ oprávnený prevzatie diela alebo jeho časti odoprieť, a to aj
opakovane, a to až do odstránenia všetkých zistených vád a nedorobkov
6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ
povinnosť bezplatného odstránenia vady.
6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované
vady. Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa
písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie,
pričom v reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia.
Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku,
najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany
samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v
6.2.
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čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady
písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.
6.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne
preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom
odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia
reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa
oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo
prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za
vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na
náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

7. Podmienky vykonania diela
7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
7.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení
zástupcovia zmluvných strán.
7.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti poškodeniu. Objednávateľ
nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na
vykonanie diela.
7.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku
počas celej doby realizácie diela.
7.5. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky s predpísanou dobou záruky,
skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom
písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými
technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i
rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné
práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy
bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu
životného prostredia.
7.6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov
všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých
povinností pri realizácii diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a
technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími
záväznými predpismi. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky
záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného
prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu
Diela.
7.7. Zhotoviteľ určuje zamestnanca: p. Ing. Františeka Čulaka, ktorý je zodpovedný za
vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov
na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti: p. Ing. Františeka Čulaka.
7.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
7.9.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie diela a nemá k nim žiadne
námietky,
7.9.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,
7.9.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný
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7.10
7.11
7.12
7.13

7.14

realizovať dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v
stanovených termínoch a kvalite.
Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, na základe
poverenia objednávateľa.
Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami
tretích osôb.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.
Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný
odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s
príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové,
sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ
uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a
sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné
stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude
dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť
zhotovovania diela podľa zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.

7.15 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v
súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 3 bod 3.1
tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol
na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s
odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v
jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.
7.16 Objednávateľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a
inžinierske siete na stavenisku.
7.17 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy,
vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela, vrátane výsledkov
kontrol kvality – atesty.
7.18 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu
stavebného dozoru.
7.19 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo
neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na
opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými
postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej
správy.
7.20 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za mesiac
za účasti zainteresovaných subjektov.
7.21 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť
dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať,
resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné
náklady odstrániť a nahradiť bez závadnými.
7.22 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
8. Zmluvné pokuty
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8.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 3
tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý
začatý deň omeškania.
8.2. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do
7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
8.3. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 5 pracovných dní po výzve objednávateľom,
zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň
omeškania.
8.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela si môže zhotoviteľ uplatniť úrok
z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.
8.5. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
8.6. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy
objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo
výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
8.7. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
8.8. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu
škody spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo
nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa
projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku
objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
8.9. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve,
t. j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady
zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného
styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu
tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a
zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne
okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.
9. Ochrana zdravia pri práci

9.3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
9.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické
predpisy na pracovisku, - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými
prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť,
prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
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9.3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli
viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov
Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu
prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
9.3.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka,
zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja
alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže
zbaviť.
9.3.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o
bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a
žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
9.4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s
nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych
predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.
10. Ostatné ustanovenia
10.1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
- bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie
reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v
požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, - Zhotoviteľ bez dôvodu neprevzal
stavenisko, alebo mešká so začatím prác.
10.2. Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v
preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.
10.3. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti
Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu,
resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto
Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej
nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo
Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby
zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia
sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle
strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
10.4. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.
10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu predmetu zmluvy, v takomto prípade v realizačnej zmluve zamestná na
realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky( obec, okres,
VÚC )
11. Riešenie sporov
11.1. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce.
11.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia
všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré
sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno8

technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre
skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša
strana, ktorá spor prehrala.
11.3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada
jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
11.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad
dokumentov a zmluvy.
12. Záverečné ustanovenia
12.1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba
písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
12.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ
bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.
12.3.
Zmluva o dielo nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá je
uzatvorenie a zverejnenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s
poskytovateľom na financovanie diela a schválenie verejného obstarávania zo strany
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Obe podmienky musia byť splnené
súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie
podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.
.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
Súhlasíme so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii nakoľko
verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii
povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií.
Zhotoviteľ/dodávateľ berie na vedomie, že dielo je predmetom žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Zhotoviteľ/dodávateľ
je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami
a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP uzavretej medzi objednávateľom a PPA, a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly/auditu zo strany štátnych orgánov resp. nimi poverených osôb a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy (sociálny aspekt):
V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej
zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade
zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizácie zákazky (obec, okres, VÚC)
12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodaným
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službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad
SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení
zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané
orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
12.5. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
12.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva
Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
12.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer /predloží uchádzač/
12.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia, a preto
zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Kľušove, dňa 06.02.2020

V Kľušove, dňa 06.02.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

..............................................

...................................................

Ing. Matúš Stavar

Ing. František Čulak

starosta obce

konateľ
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