
na zhotovgnle dlela - stavby ,,oddychová zóna" uzatvoreneJ v zmysle $ 536 a nasledovné
Zákona é,.5131199'| Zb. obchodného zákonnĺka v znení neskoräích zml€n a doplnkov

čl. ĺ'
zMLUvNÉ STRANY

Zmluva o dlelo č. ...

obeo Vígľaš
Zvolenská 1, 962 02 VÍgľaš
lng. Róbert Záchenrký - starosta obce

00320382
202'1318781
+121 g05 04750í
rterotte@vloler.net

OCTAGO CORPORATION, I,r.a.
Hlboká 3023lg1, 921 01 Plešťany
lng' Martln Malast, Markci Rybáńk - ělenovla predetavenstva
Slovenská aporlteľňa, a.s.
sK88 0900 0000 0061 6050 1766
6í0'l0003
212056/,457
sK2120564r',57
0944 332 603
lnfo@octago.ak
okreanóho gÚdu Tmava, oddlel: S|a' Vlożka ěíslol 2/T

1.1. ob|ednávateľ:
SÍdlo:
Zael(lpaný:
Bankové spolenle:
lĺalo ĺětu:' '

1.2.

ItO:
Dtt:
Tel, kontakt;
Malĺ:

(ďaleJ len ako "obJednávateln)

zhotovlbľ:
Sídlol
7salúpený:
Banková eoolenle:
tĺslo úau:'
ItO:
Dlt;
rt opH:
Tel. ]ĺontakt;
Mall:
Zaplsaný reglstrl:
(ďaleJ len ako .zhotovlteľ)

öl. z
yÝcľoolsxovÉ PoDKLADY A ÚoLle

ĺ' Podkladom pre uzatvorenle teJto zmluvy |e vÍťazná ponuka zhotovlteľa zo dňa 4.10.2021
spracovaná v gÚlade eo eúťażnýml podkladml v rámcĺ procosu vereJnóho obstarávanla.

2' Východlekovó Úda|el
2,'l Názovslavby:
2,2 Kalaslrilne Územlg:
2'3 lnvestoľ:

oddychová zóna
k.ú. VĺgľaÜ
obec Vĺgľrš

tt. s. pneoMETzMLUr/Y
1. Predmetom teJlo zmluvy Je zhotovenle dlela - stavby ,,oddychová zóna'' v zmysle podmlenok

veĘneJ eúľaŽa v zmyele proJektoveJ dokumentáclo a v rozsahu výkazu výmer, a za
podmlenok dohodnutých v teJto zmluve.

2' Stavbou ga rozumle zhotovenle všeĘch stavebných prác podľa oceneného výkazu výmer.

3' Dlelo zhotovená podľa čl' 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpÍsané základnó akostné
technlclĺá ukazovatele,



čl. ł. čes PLNENIA
1, Termĺn plnenla predmetu zmluvy o dlelo (ďaleJ ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu í ' Je:

Termín lrerzatla stavenlska: do'5 pracovných dnĺ od qyzvanla zo strany obce,
TermÍn zaćalla výstavby: dňom odovzdonla atavenlcka,
Termĺn ukončgnia a odovzdanla stavby: do 5 meglacov odo dňa prewatla stavenlcka,
(reallzJ,clav łoku2022|

2. Ak zhotovlteÍ prlpravÍ dlelo alebo jeho dohodnutú öasľ na odovzdanla pred doh-odnutým

termínom, zaväżuja aa obJednávateľ toto dlelo prerrzlať a| v skoräom ponÚknutom termÍne'

3. DodrŽanle ěasu ptnenla zo strany zhotovlteľa Je závlslé od rladneho a vöasného
spolupósobenla obJädnávateľa dohodńutého v teJto zmluve. Po dobu omeĚ]ĺanla ob|ednávateľa
e-poakynulĺm spolúpôsobenla nle Je zhotovlteľ v omeěkanĺ so eplnenĺm zäväzku.

4. obJednávateľ ea zaväzuJe dokončené dlelo prelulať a zaplatlť za leho zhotovenle dohodnutÚ
cenu.

5, Predĺžonle lehoý výrtavby - zhotovltgľ má právo na predlżenle lehoĘ výstavby po dohode s
obJednávatoľom áłplaom dô etavebného denníka a obo,otranným podpíaaním dodatku ku

zmluve o dlelo v prípade, Že:
a) ia 'podstatne 

zmení mnoŽstvo alebo povaha prác dodatoöno vyżladaných
obJednávateľom'

b) aŕ obJednávateľ onggkorene odovzdá gtavenlgko, doklady potrebnó ku zaěatlu
stavby,

c) naetanÚ obzvláäľ nepńaznlvé kllmatlckó podmlenky'
d) zdrłsnle, chyby alebo prakáŽRy budú apôsobenó objednávata|om' 

'ei zvláötne olio]ńogtl, nezavlnónó porušenĺm povlnnoatÍ zhotovltoľa alobo
nlekoho' za koho zhotovlteľ zodpovedá'

í) v prípade żlvelných pohrôm'
Predĺżenle lehoty výst'avby dlala urüĺ ob1eonáVatoľ po dohode Bo zhotovlteľom Íormou dodatku k

zmluve, predloźeným zhotovlteľom ndJneskôr 30 dnÍ pred pÔvodným zmluvným termínom
ukonöenla v eúlade eo Zákonom é, u3l2015 Z. z, o veĺelnom obstarávanĺ,

tl' s. ceľl
1, Cena za zhotovenle pľedmetu zmluvy v rozgahu ěl' 3, Ęto zmluvy Je.atanove-ná. dohodou

zmluvnýďl atľán v zńysb $ 3 Zákoná é. 18l19g8 Z. z, o cenáoh v znenĺ neskoršÍch zmlen a
doplnkóv a Je doloŽená kalkuláclou _ rozpoětom, ktoý Worí prĺlohu č. ĺ k Ęto zmluve'

2, Canaza zhotovanle dlela podľa öl. 3' predstavuJe:
Cena bez DPH; 18 128'48 EUR, slovom: oaemnáeťtlgĺcstodvadsaťosem
šýrldsaťosem centov
oFx: g g25;o EUR, slovom;trltlgÍcšesťstodvadsaťpĺiť EUR sedemdgslat centov
Cgna s DPH 21 7 54,1 8 EU R, alovom ; dvadsaľ]edentlsícsedemstopäťdeslatšlyrl
oggmnáať csntov

EUR

EUR

3. V cene za zhotovenle dlela gú obslehnuté aJ náklady na vybudovanle, prevádzku, údrž'bu,

vypratanle zarladenla etsvenlgka zhotovlteľa.

4' Flnancovanle dlela sa bude reallzovať nazäk|iade potvrdeného sÚplsu vykonaných prác'
4.1 VýRaz výmer obsahuJe všotky poloŽky pre zhotovenle, zrladenle, akúĚanle a zadanle pĺác,

ktoró má vykonať zhotovlteľ,
4.2 SÚpls Ekutóěne zreallzovanýoh prác Je podkladom pra fakturáclu zmlgyneJ'ry1y' Zhotovlteľ

doátane zaplatené za mnoźstvo ekutoěne vykonaneJ práce prl pouŽltĺ sadzleb uvedených
v ocononom výkaze výmer pre każdÚ poloŽku.

5' Cgna dlela môże byť upravená v prípade navlac präcpoŽadovaných obJednávateľom výlučne
vo íorme dodatku kie|to ZoD v sÚiade so Zákonom é, u3l2015 Z, z. o vereJnom obet'arávanÍ.
Podkladom bude vzáJomne odeúhlasený doplnok k rozpočtu, ktoý vypraguje zhotovlteľ'
naJneekôr ĺ týŽdeň prdd reallzáclou prác' ocanenlE navlac prác a dodávok bu!9 Jednotkovýml
ceilaml platnýml pre toto dlelo v cenoveJ úrovnl dohodnutej v ěl. 5 bod 1, Navlac práce a
zmeny Já moźnó íäkturovať po podpÍsaní dodatku R ZoD v súlade s platným zákonom o Vo'



6. ZhotovlteÍ Je povlnný predloŽlť elektľonlckú vezlu podrobného rozpoětu obJednávateÍovl (vo
Íormáte MS Exoel) ako a| povlnnosť predkladať v elektronlckoJ vezli (vo formáte MS Excel)
każdú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktoreJ dôJde počas reallzácle predmetu zmluvy.

čl. g. puroBNÉ PoDMIENKY
1. Cenu za zhotovenle dlela sa obJednávateľ zaväzule zaplatlť na základe Íaktúry, ktorú

zhotovlteľ vystaví a odošle obJednávateľovl samostatno z8 reallzáclu po splnenÍ týchto
podmlenok:
1'í Práce budú íakturované do 5 dnÍ na základe obJednávateľom odsÚhlasených a podpísaných

zĺsťovacích protokolov a súplsov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené mnożstvo
memých ,|ednotlek a lch ocenenle v sÚlade s ob|ektovou skladbou prdektu stavby a
ponukovóho rozpoětu,

1'2 overenle vykonaných prác vykoná obJednávateľ do 3' pracovnóho dňa od predloŽenla
srlplau skutoöne zraallzovaných prác zhotovlteľom. Ak má sÚpls vady, vrátl ho zholovlteľovl
na prepracovanle.

1.3 Zhotovlteľ má právo na člastkovÚ íakturáclu dlela na základe wáJomne potvrdeného stlplsu
vykonaných prác a člastkového prebcracleho protokolu a to v tom prípade ak
prelnveetované člaslka doglahne mlnlmálne 20 c/o z ceny dlela a zhotovlteľ o ňu pígomne
poŽlada'

2, ob|ednávateľ uhradí conu za zhotovenle dlela naeledovne:
2,1 100 o/o z ceny dlela reallzaěnýoh práo v termĺne aplatnostl podľa ěl. 6 bod 6.

3.Zmeny vo výmerách:
3'í Všetky zmonyl doplnky a akókoIVek dodatky k zmluvneJ cene' budtJ ocenenó gadzbaml a

conaml uvedgnýml v öl' 5' teJto ZoD' Uhradenó budÚ aż po odaúhlasení obJednávateľom a
oboJetrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvoronom v aúlade so Zákonom ě. u3l2015 z,
z. o vereJnom obatarávanĺ.

3.2 Novó poloŽky muala byť kalkulované rovnakým spôsobom' ako bola vypočĺtaná cena' tJ'
prl pouŽltÍ rovnakýďt réŽlÍ' zlekov, mlezd sadzleb mechanlzmov a clen materlálov.

3'3 Zhotovltel nemá nárok na dodatočnÚ platbu za náklady' ktoým bolo moŽné predĺsť prl
vöaBnom upozomen Í ob|ednávateľom, na nedostalky na gtrane zholovlteľa.

4. Jednotllvé íaktÚry budÚ obsahovať všetky náleŽltostl v zmysle platných právnych predplsov'

5. V prÍpade, Že faktÚra nebude obeahovať vBetky náleŽltostl v zmysle platných právnych
predplsov' obJednávateľ |e oprávnený vrátlť |u zhotovlteľovl na doplnenle. V takom prĺpade sa
preruší plynutle lehoĘ splatnostl a nová lehota splatnostl zaćne plynúť doruěením opravene|
faklÚry obJednávateľovl.

6' Lehota eplatnostl faktúry le 30 dnÍ od JeJ doruěenla obJednávateľovl'

tl. z . zAnučľÁ oom . zoDPovEDNosŤ zA vADY
1, Zhotovltaľ zodpovedá za to, Że predmet zmluvy Je zhotovený podľa podmlenok teJto zmluvy o

dlelo, všetkých |eJ prĺloh a Že počas záruönel doby bude mať vlastnostl dohodnutó v teJto
zmluve.

2' Zhotovlteľ zodpovedá za vady, ktoľé predmet má v öase Jeho odowdanla obJednávateľovl. Za
vady, ktoré aa preJavlll po odovzdanĺ dlela zodpovedá zhotovlteľ lba vledy' ak boĺl spôsobené
porušenÍm Jeho povlnností.

3' Zhotovlteľ nezodpovedá za vady dlela, ktoré boll spósobené pouŽltĺm podkladov a vecĺ
poskytnuých obJsdnávateľom a zhotovlteľ anl prl vynaloŽení všetkeJ starogtllvostl nemohol
zlgtlľ lch nevhodnosť alebo na ňu upozomlJ obJednávateÍa a ten na lch pouŽltí trval.

4. Záruěná doba na dlelo aa po vzájomneJ dohode v súlade so zákonom NR sR é, 254ľ1998 Z. z.
o vereJných prácach' $ í2, ods' 1, písm' b) rtanovule na 60 mellacov na neľezovó čagtl
prvkov, 36 galvanlzovanó oceľová a plartovó prvky a začĺna plynúľ záplsnlčným
odolzdaním a prawatím dlela baz vád a nedorobkov medzlzhotovlteľom a ob|ednávateľom'



7

4,1 oznámenle vád musĺ bý podané len písomne a v záručneJ dobe, lnak Je neplatné a musĺ
obsahovať označenle vady, ako Ea prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodll pre prĺpad vady dlela, że poěas záručneJ doby má
obJednávateľ právo poŽadovať a zhotovlteľ povlnnosť bezplatne odstránlť zlstené a
oprávnene pÍsomne reklamované vedy.

5. Zhotovlleľ sa zaväzuJe začať g odgtraňovaním prípadných vád predmetu plnen|a do 3 dnl od
uplatnenla oprávneneJ pĺaomneJ reklamácle obJednávateľa a vady odstránlť v ěo naJkratšom
technlcky możnom čaag. Ak sa nedohodne termín odstránenla vád písomnou formou,
zhotovlteĺ vady odatránl do í0 dnÍod pr[ateJ ľeklamácĺe.

6. Zlgťovanle vád:
6"| obJednávateľ |e oprávnený kontrolovať prácu zhotovlteľa a upozornlť ho na akúkofuek

vadu, ktorÚ náJde. Takáto kontrola nezbavuJe zhotovlteľa Jeho zodpovednostl za práce.
6.2 obJednávateľ rnôże zhotovlteľov| narladĺť vyhľadanle vady, odkrytle a odskúšanle

akýchkolVek prác (častĺ dlela) u ktoých predpokladá, Že môŽu byť vadné.

Neodgtránené vady po ukonöení prác:
7'1 obJednávatel'móże po ukoněení práczadať odstránenle neJakeJ vady treteJ strane. Môże

tak uroblť vtedy, ak zhotovllel' takÚto vadu n6od8tránll poöae doby stanoveneJ na
odgtránenle'

7,2 
^R 

zhotovlteľ gám neodetránl takúto vadu počae predtým dohodnuteJ doby' obJednávateľ
môže zadat odgtránenle teJto vady treleJ etrane. obJednávateľ Je povlnný lnformovať
zhotovlteľa mln 3 kalendáme dnl dopredu o svoJom úmysle zadať odstránenle neJakeJ
vady treteJ gtrane, Náklady gtJvlslacE g odetránením vady budÚ vytlětované zhotovlteľovl'
ktorý lch uhradÍ do 14 dní od doručenla íaktúry'

7'3 Ak aa ukáże' Že vada Je neopravltełná, znväzule sa zhotovlteľ dodať do 30 dní od zlstenla
Ęto ekutoěnogtl vadnÚ časť plnenla.

čl. e. poomtENlry vYKoNANlA DIELA
1, Zhotovltoľ eatsväzule vykonať dlelo vo vlaatnom mono a na vlagtnú zodpovednosť.

2, Rlzlká zhotovlteľa - zhotovlteľ Je zodpovedný za aklkofuek znlöenle alebo poškodenle Íyzlckého
ma|etku obJednávatel'a a maJetku súkromnýoh oaôb, zranenle osôb a ugmńenle, ku ktorým dôJde
počas reallzáclo prác, alebo ako dôsledok vykonávanla prác v rámcl ZoD. Zhotovlteľ neneslg
zodpovednosť v prípade výnlmoěných rlzík' V prĺpade potroby sl zhotovlteľ zabezpećldopravné
značenle komunlkáclí, vyJadrenle a splnenle poäadavlek dopravného lnšpektoľátu k reallzácll
stavby,

3, OdovzdanlestevenlEka
3.'l obJednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotovltaľovl atavEnlako do 5 kalendárnyoh dnÍ

od Úěĺnnogtlzmluvy.
3.2 9Úěasne s odovzdaním stavenleka, ob|ednávateľ admlnlgtratĺvne umożní zhotovlteľovl

prĺatup na etavenlsko,
3.3 PrÍetup na stavEnlsko - zhotovlteľ Je povlnný umoŽnlť obJednávateľovl a lĺomukolVek, kto

má na to povolenle od obJednávateľa, prĺstup na gtavenlgko a na ktorékoÍvek mlesto' kde
sa vykonávaJÚ resp. maJú vykonávať práce v gÚladE aoZoD,

3.4 Zhotovlteľ zabezpečí na svoJe náklady stráŽenle a osvetlenle stavenlska. Zhotovlteľ
zodpovedá za ölgtotu a porladok na gtavenlsku, ako aJ ölstotu poużívaných obecných
komunlkáclí v blÍzkogtl glavenlska (prl vgtupe a výlazde). Zároveň zodpovedá za
prlmeranÚ člBtotu vozldlel. Zhotovlteľ odgtránl na vlastnó náklady odpady, ktoré sÚ
výeledkom Jeho ělnnostl.

4, Prevádzková, aoclálno, prĺpadne aJ výrobné zarladenlE gtavenlska sl zabezpsěuje zhotovlteľ.
Náktady na vybudovanle, prevádzkovanle, ÚdrŽbu, llkvldáclu a vypratanle zarladenla
etravenlska gÚ eúěasťou zmluvneJ ceny podľa čl. 5 teJto zm\uvy,

5' Zhotovllal zabazpaćt na svoje náklady dopravu a skladovanla stro|ov, zarladenÍ alebo
konótrukclí, montáŽneho materlálu, všetkých stavebných hmôt a dlelcov, materlálov a výrobkov
a ich preeun zo ekladu na gtavenlsko, denné ělstenle dotknuých komunlkáclĺ počas reallzácle
stavby,



6. Preruěenle a zastavenle prác
6.1 ZhotovlteľJe povlnný cestou stavebného dennÍka upozomlť ob.|ednávateľa na skutočnosti,

ktoré budtl mať za následok prerušenle prác.
6'2 Zhotovlteľ Je oprávnený prerušlť práce v týchto prípadoch:

a) zlstenle vady proJektu,
b) pokračovanle v prácach by epôsobllo v ďalšom obdobÍ škodu, alebo by bola

ohrozená bezpečnoať prl prácl'
c) v prípade uvedenom v $ 551 obchodnóho zákonníka.

6.3 obJednávateľ Je oprávnený pozastavlľ gtavebné práce v týchto prÍpadoch:
a) ak zlstÍ, Že zhotovlteľ vykonáva dlelo v rozpore so zmluvou o dlelo a proJektom

stavby,
b) pokračovanle v prácach by spÔsobllo v ďalěom období škodu, alebo by bola

ohrozená bezpeěnosť prl prácl'
6.4 obldve zmluvné strany môżu poŽladať o preruěenle a zagtavenle prác, avšak v plnom

rozeahu zodpovedaJú za ěkody týmto spôaobené.
6.5 Pń zaetavení alebo preruěenÍ práo Je zhotovlteľ povlnný uroblť také Úpravy alebo

opatrenla, aby prĺpadné škody na dlele, ktoró by mohll vznlknÚť z uvedenóho tltulu boll
mlnlmálneho rozsahu. Náklady na tleto Úpravy r98p. opatronla v plnom rozgahu nesle
stÍana, z ktoĘ vlny boll práce zastavené alebo preruĚené.

Kvallta atavebných prác a teohnologlcká dlsclplĺna
7.1 VĚeĘ stavebnó práce muela byľ vykonanl podľa platných STN a technologlckých

pootupov (pokynov výrobcu pre pouŽltle materlálov a výrobkov, ktoró sú súöagťou
dodávky, vrátane proukazných ekÚšok odsúhlaeených obJednávateľom) platných v ěage
vykonávanla dlela, prl dodrŽaní predplsov o bezpeönostl a ochrane zdravla prl prácl.
Vgetlĺy prÍpadnó zmony' vo vyšÜle uvedených materláloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré
vyplynÚ napr, z novellzácle norlem resp' lných poŽladavlek na kvalltu poöas reallzácle
dlela' budú odsúhlaeené obldvoml zmluvnýml gtranaml a premletnuté do ýďlto materlálov'

7'2 Kvalltu reallzovanýoh práo bude zhotovlteľ dokladovať ategtamĺ resp. ceńlílkátml o kvallte
zabudovanýoh atavebných materlálov a zmesí, v zmysle zákona ö. 264/1999 Z, z. o
teohnlckých pożladavkách na ýobky a o poaudzovanĺ zhody a o zmsno a doplnenÍ
nlektoých zákonov, v znení neakoľěÍch zmlen a doplnkov. V prĺpade zmgny matoľlálov
alebo na vyŽladanle obJednávateľa predlożÍ zholovlteľ novó aktuálne ateety resp.
preukázanó skÚšky. AteaĘ a ceńlílkáty v öage predloŽenla obJednávateľovl musla byť
platné'

7.3 V prÍpade, že zhotovlteľ zabuduJe materlály reep. zmesl bez odsúhlasenla obJednávateľom
budg znášať dôeledky poruóenla teJto podmlenky. Ak sa dodatoěne preukáże, że
preukazná skúška Je nevyhovuJúca a zabudovaná materlály resp. zmesl nezodpoveda|ú
pożadovaným kvalltatĺvnym parametrom Je zhotovlteľ povlnný uroblť po dohode g

obJednávateľom opatrenla na nápravu, napr. nahradlť tleto vyhovuJúclml materlálml a pod.,
náklady s ým spoJené hradlv plneJ výške zhotovlteľ'

odorzdávaole a preberacle konanle dlgla
B.1 Zhotovlteľ k preberaolemu konanlu prlpravÍ:

a) stavebný dennĺk
b) finaněné odÚětovanle etavby k termlnu prsberacleho konanlE (konečná faktÚra)
c) elaborát o kvallte s vyöíslenÍm skúšok a dolożenÍm ateglov a certlÍlkátov o kvallte

práo a zabudovaných materlálov. Tento elaborát predloŽĺ zhotovlteľ mln. 14 dnĺ
pred term ĺnom odorrzdan la obJednávateľovl na odsÚhlasenle

d) doklady o uloŽenÍ prebytočnóho, vybÚraného algbo odmontovanáho materlálu zo
stavby na oílclálnu skládku

B.2 Keď zhotovlieľ dokoněÍ pľáce na stavbe a dlelo Je v takom 8tave, aby mohlo slÚŽlľ svoJmu
úěelu, obJednávateľ so zhotovlteľom, zástupcaml budúclch użívateľov, správcov a
ostatnýml kompetentnýml úöastnÍkml preberacleho konEnla spíšu protoko| o praberaní
prác'

Bezpeónosť prl prácl a ochrana żlvotného prostredla - zhotovlteľ
a) Je zodpovadný za bezpeönosť všetkých vykonávaných prác na stavenlsku počas

celeJ doby reallzácle dlela vrátane odgtraňovanla prĺpadných vád na ňom
b) sa zaväzuJe, że bude podnlkať všetky kroky na ochranu Žlvotnóho prostredla na

stavenlsku a vloho okolí a predchádzať Ěkodám a úrazom oaÔb alebo vereJnóho čl

7

8.

L



lného vlastníctva v dÔeledku znlčenla, hluku alebo lných prĺěln wnlkaJúclch ako
dôsledok jeho metód práce.

'ĺ0. Bezpečnosť a ochrans zdravla prl prácł - zhotovlteÍ:. zodpovedázazabezpaöenio bezpečnostných a zdravotných poŽladavlek na stavenlsku
podľa Narladenla vlády sR č. 396/2006 z. z. o mlnlmálnych bezpeěnoetných a
zdravotných poŽladavkách na gtavenlgko

- Je zodpovedný za bezpeěnosť věetkých oaôb oprávnených byť na stavenlsku a
óhlásených u stavbyvedúceho, a udrżlavať stavenlsko a dlelo v takom porladku, aby sa
predlšlo ohrozenlu týchto osôb

' Je povlnný zabezpečĺť zamedzonle vstupu cudzích oeÖb na stavenlsko. Zhotovłtel'
zabazpeěÍ oznaěenle azabezpečenlg gtavenleka tak, sby nedošlo k poškodenlu zdravla
alebo maJotku tretích osôb' V takomto prÍpade znáša v p|nom rozsahu spôsobenú
škodu.

1 1. ProtlpoŽlama ochrana - zhotovlleľ:
zodpovedá za zabezpečenle poŽlameJ ochrany slavenleka v zmysle zálĺona NR sR ě','l4l2001
Z, z. o ochrane pred poŽlarml v znenÍ zákona ě,, 43812002 7. z. a vyhlášky MV sR ě,. g4l20u
Z. z,, ktorou sa ustanovuJrl technlc'lĺó pożladavky na protlpoŽlarnu bezpeěnosť prl výstavbe a
prl użÍvanÍ stavleb, musi dodrŽlavať smernlce oľgánov pożlam€J alužby a podnlknÚť věetky
nevyhnutné opatronla v prlebehu reallzácle dlela vrátane odetraňovanla prÍpadnýoh vád na
ňom, aby zabránll vznlku poŽlaru.

12. ochrana Žlvotného proetredla
a) Počas reallzovanla dlela a odstraňovanla prípadných vád na ňom Je zhotovlteľ

povlnný chránlť Žlvotné prootredls na gtavenlgku aJ mlmo neho pred znlöením'
Podľa ioho má teda zozblerať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov,
výrobnóho a komunálneho odpadu a dopravlť lch na skládku uröenú resp.
achválenú obJednávateľom prípadno orgánom Ütátngj eprávy a príglušnóho odboru.

b) Zhotovlteľ ngemlg vypÚóťať alebo dovollľ vypÚáťanle do lzduchu' vody a okollteJ
krallny na stavenlekú alebo v |eho tesneJ blízkogtl akákoľvek toxlcká odpady alebo
látky.

o) V prĺpade nedodrżanla odgtavca 12 a) a b) ga zhotovlteľ zaväzuJe znáäať všetky
dopady (aankcle, pokuty, rozhodnutla a pod,), ktorá budú uplatnenó voěl
obJednávateľovl'

í3' obJednávateľ zabezpečÍ vóetky rozhodnutla orgánov ötátneJ správy, potrebnó pre vykonanle
dlela.

14. Zhotovlteľ sa zaväzuJe vyzvat obJednávateÍa na kontrolu všetkých prác, ktoré maJú byť
zakýé, alebo ea stanÚ ńeprĺstupnýml mln' 3 pracovnó dnl vopred. Bez lch preveren|a
obJednávateľom, nebudÚ uhradenó resp. budÚ uľobená opatrenla, aby mohll byť dodatočne
overenó a odskúšaná. Náklady s tým spoJenó bude znášaťzhotovlteÍ'
V prĺpade, źe ea ob|ednávatóľ nódosiaýí na preverenle prác v poŽadovanom termÍne môŽe
zhotovlteľ v prácach pokraěovať avšak negle rlzlko' że v prĺpade zlstenla nekvalltne
vykonaných práo, bude náklady na dodatoěné odkrytla znášaťzhotovlteľ. Ak sa však po odkrytĺ
ziell, Žs práce boll zreallzovańé v sÚlade g technlcko-kvalltatĺvnyml podmlenkaml a dosahuJÚ
proJektom prsdpísanÚ kvalltu' náklady na dodatočnó zlaťovanle kvallty nepreverených prác v
pożadovanom termíne znáša objednávateľ a budÚ povaŽovanó za prĺpad odĚkodnenla'

15. Zhotovlteľ aa zaväzuJe vyzvať mlnlmálne trl pracovné dnl vopred obJednávateľa k Úěaetl na
skúškach.

16. Zhotovlteľ Je povlnný vlesť na stavbE atavebný dennĺk v zmysle zákona ě,50ľ1976 zb,
(Sl'avebný zákon) v znení neskorších predplsov a vyhláěkou MzP sR é, 453ĺ2000 Z' z, Rlorou
ea vykońávaJú nlektoré ugtanovenla stavebného zákona, od dňa začatla prác aź do
odstránenla poslednej vady resp. nedorobku, zlstenóho pń preberanÍ stavby. Stavebný dennĺk
sa musÍ nachádzať na stávbe a musí byť trvale prístupný. Zápley do neho robĺ zhotovlteľ v
deň, kedy boli práoe vykonané alebo nastall okolnoatl, ktoré Je potrebné ľlešlť.
16.1 V dennĺku budri zapĺsaná naJmä tleto ÚdaJe:

Denný zápls:
dátum (meslac, rok, názov dňa); - údaJe o poěasí, maxlmálna a mlnlmálna teplota; -



údaJe o pracovneJ dobe' JeJ začlatok a konlgc, smennosťi - pracovnÍcl a lch počty; -
mechanlzmy;
- ěasový postup prác na stavbe.

16,2 ostatnó údaJe, napr,:
poŽladavky zhotovlteľa na obJednávat€ľa a naopak, prerušenle stavebných prác s
odôvodnenÍm, záznam o okolnostlach, ktoré maJú vplry na postup prác' záplsy o
vykonaných skt]škach, (napr' sktlškach tvrdosti betónu, tlakovýcft skúĚkach' skÚškach
tesnostl, vykurovacĺch skúškach a pod', zmeny a odchýlky vykonávaných prác od
schváleneJ dokumentácle, záplsy o dohodách zhotovlteľa s objednávalol'om a
proJektantom, poŽladavky obJednávaleľa na odstránenle vád v pľiebehu vykonávanla dlela'
ěkody na gtavbe, zoznam prĺloh a dokladov stavebného denníka.

í6'3 Zhotovltoľ denne robÍ záplsy do glavabného dennÍka a mlnimálne Íaz za dva tfidno
zašle resp. odovzdá kóple objednávateľovl.

16'4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prĺstupný obJednávateľovl, prípadne lným
osobám, ktoré malú právo roblť v ňom záplsy alebo kontroly.

í6.5 okrem zástupcov zhotovlteľa, obJodnávateľa a pro|ektanta môżu do stavebného dennÍka
vykonávať záznamy poverenÍ záetupcovla prĺslušných orgánov štátneJ správy'

16.6 Záplsy v gtavebnom denníku aa nepovażuJÚ za zmenu zmluw, ale slúżla ako podklad
pre vyhotovenle dodatkov ku zmluve v eúlade so Zákonom é. u3l2015 Z, z' o vereJnom
obstarávanÍ.

'l7, Zhotovlteľ poveruJo íunkclou stavbyvedúceho .'...'..'.'.,' Tento |e
prolrzatĺ stavenlska' mooaěnom zlsťovanĺ vykonaných prác'
íaktúry.

18, VlaEtnĺctvo na zhotovovaneJ vecl
1B,1 Dňom nadobudnutla úělnnostl ZoĐ a záplsnlěným pĺevzatÍm stavenleka Je zhotovlteľ

zodpovedný za všetky škody na maJetku obJednávateľa a súkromných pozemkoch
dotknutých výstavbou, ktoró ea na zhotovovaneJ vecl vyskytnú.

'ĺ8.2 VlaetnÍcke právo zo zhotovlteľa na ob|ednávateľa prechádza postupne, reallzovanÍm
etáp dlela'

19. Podmlenkou odovzdanla a prevzatla dlela Je Úspešnó vykonanle vĚetkých skÚšok
predpÍsanýoh osobltnýml predplsml, záväznýml normaml a projektovou dokumontáolou'
Doklady o ýchto sktlškach podmleňuJtl pretlzatle tohto dlela'

20, Ukoněenle prác
20.1 Zhotovlteľ píeomne oznáml oblednávateľovl prlpravenosť na odoyzdanle dlela naJneskôr

ĺ0 kalendámych dnĺ pred termÍnom, kedy by malo byť pľlpravené na odovzdanle.
20'2 objednávateľ na základe oznámenla zhotovlteľa zvolá preberacle konanle.
20,3 obJednávateľ prevezme dlelo len bez vád a nedorobkov' Vadou sa rozumle odchýlka v

kvallte, rozgahu a parametrooh dlela slanovených touto zmluvou a obecne záväznýml
technlckýml normaml a predplsml. Nedorobkom sa rozumle nedokonöená práca protl
zmluve.

öl. o. zĺtĺLuvNÉ PoKUTY A tlRoKY
V prÍpade, Že z dövodu nedodrŽanla termĺnu vykonanla dlela zo strany zhotovlteľa, alEbo z
dövodu nesplnenla záväzku zhotovltela zaplat} zhotovlteľ obJednávateľovl zmluvnú pokutu vo
výške 0'05 o/o Ż Cafl! dlela uvgdene| v článku 5 teJto zmluvy a to za kaŽdý aJ zaéatý deĺl o ktoý
Je v omeškanÍ s reallzáclou dlela. Zaplatenle zmluvneJ pokuty nezbavuJe zhotovlteľa Jeho
zodpovednoetl,

oprávnený
odowdanÍ

ho zastupovať prl
dlela a vystavonĺ

,|

2, obJednávateľ zaplatí zhotovlteľovl Úrok z omeĚkanla za
omeškanÍ za: omeškanle g Úhradou Íakttiry 0,05 vo z d}Žnal

każdý aJ zaöaý deň o ktoý Je v
ölastky.

1

öl. ĺo' wśŠn nłoc
Pre účely tejto zmluvy sa za vyššlu moc povaŽuJú prÍpady, ktoró nle sÚ závislé' anl lch nemôŽu

ovplyvnlť zmluvné strany, napr' voJna, moblllzácla, povstanle' živelné pohromy, pod'



2. Ak sa splnenle teJto zmluvy stane nemoŽným do troch meslacov od vyskytnutla sa vyššeJ
moci, strana, ktorá sa bude chcleť odvolať na vyššlu moc, poŽlada druhú stranu o úpravu
zmluvy vo vzťahu k predmetu, c€n€ a času plnenla. Ak nedôJde k dohode' má strana, ktorá sa
odvolala na vyšĚlu moc, právo odstÚplť od zmluvy. tJčlnky odstúpenla nastanú dňom doručenla
oznámenla'

1

2.

čl. ĺĺ. sPoLUPÔsoBENlE A PoDKLADY oBJEDNÁvATEĽA
Zhotovltel' zhotovÍ dlelo pouŽltĺm ýchto vecí a podkladov, ktoré poskytne obJednávateľ v
dohodnutých termínoch : odorzdá etavenlsko na základe písomneJ vfvy zhotovlteľovl v
súlade s čl.4 bodom 1 tejto zmluYy.

Spolupľáca zhotovlt€ľa a obJednávateľom na 8tavb€:
2.1 Za spolupôsobenĺe objednávateľa sa oznaěuJe odorĺzdanle stavenĺska, prlebeŽné

platenle cony za dlelo, prelzatle dlela a dodrźanle ěl. 6. a čl. 8. teJto ZoD'
2.2 Styk objednávateľa eo zhotovlleľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom

denníku, pravldelnýml kontrolnýml dňaml a ďalšíml potrebnýml a dostupnýmlÍormaml -
vyżaduje ga však pÍeomná íorma'

2.3 Stavabný denník bude vlegť zhotovlteľ odo dňa prevzalla stavenleka do termĺnu
záplsnlčného prevzatla stavby obJednávateľom bez vád a nedorobkov' Do donnĺka sa
budú zaplsovať väetky skutoěnostl rozhodné pre plnenle ZoD. obJednávateÍ Je povlnný
sledovať obsah dennĺka a k záplsom prlpáJať evoje stanovlsko' Ak technlcký dozor
negÚhlagĺ s obgahom záplau V Btavobnom dennĺku, zapĺše to do lroch pracovných dní a
uvedenÍm dôvodov. lnak ea predpokladá, Že s obsahom súhlasí'

2,4 Zmeny v poverených ogobách stavbwodÚcgho a obJednávateľa sÚ obldve zmluvné
strany povlnné vykonať zápleom v etavebnom dennÍku do 3 dnl od dátumu zmony.

ěl, ąz, osTATNÉ usTANovENlA
obchodné taJomsWo
1.1 Za spolupôsobenle obJednávateľa sa oznaěuJe odoľzdanle stavenlska, platba ceny za

dlelo, prelzatle dlela a dodržanle čl. 6. a ěl. 8. te|to ZoD'
1,2 obJednávateľ a zhotovlteľ sa zaväzujú, że obchodnó a technlcké lnformácle' ktoré mu

boll zverené zmluvným pańnorom, neaprĺstupnĺ tretĺm osobám bez Jeho pÍeomného
súhlagu, alebo lch nepouż[e pre lnó úěely, neż pre plnenle podmlenok teJto zmluvy.

1.3 Toto uetanovenle sa nevá'ahuJe na obchodné a technlckó lnformácle, ktoré gÚ beŽne
dostupnó tretĺm ogobám a ktoré zmluvný partner neochránlzodpovedaJÚclm apôsobom,

Vykonávanle dlela
2,1, Zhotovltgľ bude prl plnenĺ predmetu ZoD postupovať s odbomou etarostllvosťou na

vysokeJ proíeelonálneJ úrovnl. Zaväzule sa dodržlavaľ věeobecne záväzné predplsy
(Stavebný zákon a s nĺm aÚvlglace pľedplsy a narladenlE, ktoý stanovuJe záeady pre
výstavbu) a podmlenky teJto zmluvy Zhotovlteľ ea bude rladlť východlakovýml podkladml
obJednávateľa, pokynml obJednávateľa, záplsml a dohodaml oprávnených pracovnÍkov
zmluvných strán, rozhodnutlaml a vyJadrenlaml dotknutých orgánov štátneJ správy'

2.2. Zoanam subdodávalgľov Je uvedený v prĺlohe ć,. 2. v prĺpade zámeru reallzovať náetup
novóho subdodávatoľa a taküež zámeru reallzovať zmonu pôvodného subdodávateľa Je
zhotovltgľ povlnný pĺeomne lnformovať obJednávateľa do platlch pracovnýďl dnĺ odo dňa
uzatvorenla zrrrluvy so subdodávatelbm o Jeho nástupe na reallzáclu d|ela a gÚěasne

predloŽlť čeatné vyhlásenle, Žg gubdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v ěase zaěaüa plnenla
bude spĺňať podmlenky Účastl podľa S 32 ods. 1 zákona é. u3l2015 Z .z. o vereJnom
obgtarávanÍ a o zmgne a doplnenĺ nlektoých zákonov v znenÍ neskoršĺch predplsov'

2.3. V prípade, že v súvlglostl r reallzáclou dlela gl Zhotovlteľ potrebu|e navýÜlť
kapaclý, zamertná pre potreby reallzácle te|to zákazky mlnlmálne Jednu olobu
dlhodobo nezameltnanú v mlecte reallzácle dlela (v poradl dortupnortl kapacĺt -
obec, okrer, vÚc) tak, aby dokázal zabezpečlť reallzáclu dlela v sÚlade so
zmluvne záväzným ěaaovým harmonogramom.(zabezpeěenle plnenla goclálneho
aepektu), ako pruó v poradl budú uprednostnenó oaoby z MRK' nakoľko obcc
Vĺgľaš Je zapllaná v Atlaco Rómrkych komunĺt.

2.4. Zhotovlteľ Je povlnný upozomlľ obJednávateľa na nevyhovuJúce vlastnostl vecĺ, ktoré od

I

2,



3.

4,

5.

n€ho pro\rza|, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu obJednávateľ dal na vyhotovonle
dlela' Ak túto povlnnoeť zhotovlteľ splnll' nezodpovedá za nemożnosť dokončenla dlela,
poklaľ obJadnávateľ na použltĺ odovzdaných vecÍ a dodżaní ulożených pokynov trvá.

2.5. Zhotovlteľ Je zodpovedný za:
a) správnoeť polohy, výšok, rozmerov a umlestnenia všetkých obJektov stavby
b) zabezpeěenle všetkých potrebných prÍstroJov, zarladenÍ, pomôcok,

materlálov a pracovnĺkov vo yďahu k vyššle uvedeneJ zodpovednoatl
za vytyčovacle práce'

2.6. Poklal' sa kedykolVek v prlebehu vykonávanła prác zlstÍ chybná poloha, chybné výěky'
rczmary alebo umlestnenla akeJkofuek ěastl dlela, zhotovlteľ je povlnný takú vadu na
vlastné náklady odslránlť ku spokoJnostl obJednávaloľa, čl uŽ Je k náprave vyzvaný
technlckým dozorom alebo nle.

2'7. Poěas vykonávanla prác na dlele zhotovlteľom, má tento právo hoapodárenla na
predmetnom dlele. Poklaľ obJednávateľ začne svoJvoľne vyużívať nsodovzdanó a
neprerzaté dlelo, obJednávatoľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na dlele'

2,8, Zhotovlteľ zodpovedá za Ěkody a uplatnené sankcle orgánov a organlzáclÍ, ktoró poěas

ýetavby spôsobí.
2,9. Ak v prlebehu vykonávanla dlela zhotovlteÍ zlstí nedostatky, upozornĺ na ne

obJednávateľa, Na základe lohto upozomenla obJednávat€ľ cgstou gtavobnóho dennÍka
uróĺ lehotu na lch odatránenle a urěí ďal6Í postup vykonávanla dlela do doby odetránenla
nedostatkov v lehote do ĺ0 kalendárnych dnÍ od tohto upozornenla' V prĺpade' żo t'ak

neurobÍ, predlŽl sa doba výstavby o öas, ktorý Je v omeškanĺ.
2,10, obJednávatoľ má právo dożadovať ga voöl zhotovlteľovl, aby odstránll chyby' ktoré

apôsobll neeprávnym vyhotovením a to prlebeŽne.

Úhrada škôd a nákladov
Prl uplatňovaní a Úhrads škôd a nákladov sa zmluvnó atrany budÚ rladlť ustanovenlaml $ 373
aź $ 38B obchodnáho zákonníka'

Poveľenle k zhotovenlu lným eubJektom Zhotovlteľ mÔŽe s dovolenĺm obJednávateľa, poverlť
lný eubJekt k zhotovenlu nlektorých prác, Tento sÚhlas nezbavuJe zhotovlteľa povlnnosll
a zodpovednostl elanovsnalv ZoD,

Zmeny a doplnky
5.1 oblednávateľ |e oprávnený narladlť zhotovltoľovl akákolVek zmony tovarov, kvallty a

mnoŽgtlev prác, ktoró považuJe podľa evoJho názoru za nevyhnutnó a prlmerané'
5.2 Zhotovlteľ Je povlnný na základg poŽladanla ob|ednávateľa:

a) zvýšlť alebo znÍŽlt mnożstvá prác uvedených v zmluve,
b) nevykonať práce, ktorá objednávateľ určĺ nevykonávať'
c) zmenlť druh alebo kvalllu prác'
d) zmEnlť výšku, vedenle, polohu alobo rozmary ktorejkoľvek ěaetl dlela'
e) vykonať dodatoöná práce nevyhnutné na dokoněenle dlela,
f) zmenlť postup vykonávanla prác,

Tleto zmeny nebudr] dôvodom k odetúpenlu od ZoD a budtl ocenené v cenoveJ úrovnl
a epôsobom uvedeným v prĺlohe ě' 1.

5.3 Zhotovlteľ nevykoná zmeny Žladnych prác bez pĺsomnáho sÚhlasu obJednávateľa'
5.4 obJednávateľ môżg kedykoľvek opravlť alebo zmenlť zmluvne potvrdený výkaz výmer

Jednotllvých prác, poklaľ tleto zhotovlteÍ nevykonáva v súlade so ZoD'

Plnenle povlnnogtí
6,'| Zhotovlteľ sl bude plnlť povlnnostl vyplývaJúce z rozhodnutĺ dotknuých orgánov štátneJ

správy vydaných pred začatĺm a poěag rsallzácle stavby'
6.2 V prĺpade porušenla resp' nesplnenla týchto povlnností bude obJednávaleľ prípadné

sankcle uplatiiovať u zhotovlteľa.
6'3 Po ukoněsnĺ kaŻdel pracovneJ zmsny zhotovlteľ zabezpečÍ stavenlsko a Jeho okolle tak,

aby nedoělo k prĺpadným lĺolízlám a Úrazom,
6.4 Počas reallzácla stavbyJe zhotovlteľ povlnný:

a) udrŽlavať na stsvenlaku ölatotu a porladok,
b) zabezpečlť oělstenle svojlch mechanlzmov pred vstupom na veĘnó komunlkácle.

Ak dohody uzavĺeló podľa ěl. í2 bodu 2.1. malÚ vplyv na pradmet alebo termín eplnenla
záväzku, musĺ byť aÚčasťou Ęto dohody aJ spôsob úpravy ceny' Takáto dohoda Jo podkladom

6

7



pre vypracovanle dodatku k teJto zmluve.

8' odstÚpenle od zmluvy
8.í obJednávateľ alebo zhotovlteľ môżu odstt1plť od zmluvy ak |e druhá strana príčlnou

podstatného porušenla zmluvy ěo značne obmedzí úŽltky zo zmluvy vyplývajúce.
8,2 odatúpenle od zmluvy Je moŽné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druheJ

strane prlmeranú lehotu e Písomným upozomením, Že po JeJ nedodržaní od zmluvy
odetúpl'

8.3 Pre odslúpenle od zmluvy platla $ 344 s 351 obchodného zákonníka'
8,4 odstÚpenle od zmluvyJe moŽná prl porušenĺzmluvy ktoroukoNek zo zmluvných strán.

9. Vymedzenlo prípadov podstatnóho a nepodstatného porušenla zmluvy
9.'| Zmluvné strany označulÚ poruěenle zmluvy za podstatnó ak:

a) obJednávateľ nopoekytne spolupôsobenle prl plnení záväzku, ku ktorému sa
zavlazal v telto zmluve, čoho dÔsledkom bude u zhotovlteľa zmarenle výstavby,
resp. podstatné gťaŽonle reallzácle dlela'

b) zhotovltsľ bude meäkať s reallzáclou dlela podľa odsúhlaseného termínu vlac ako
í meglac a gpÔgobí sl ho vlagtnou vlnou,

o) zhotovlteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zavlazal v článku í2. te|to
zmluvy o dlelo,

d) obJednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendámych dní neprevezme
dokonöenÚ a rladne ponúknutú dodávku zhotovlteľa, alebo ngurobĺ anl opatľenla
naeveděuJúce ochote objednávataľa dodávku prevzlať,

e) ak bude na obJednávateľa alebo zhotovlteľa vyhláeený konkuz alebo bude začatá
Jeho llkvldácla'

Podatatným porušenÍm zmluvy sú vyššle uvedené prÍpady.g.2 Podetatné porušenle má za následok, że oprávnená strana vyuŽfle právo od tejto zmluvy
odatúplť podľa $ 345 a $ 564 obchodného zákonnÍka.

9.3 oetatné porušenle (neaplnenle) zmluvných povlnnostl oznaěuJtl zmluvné atľany ako
nepodstatné o oprávnenĺm stľany oprávnenej odstÚplť od záväzku podľa $ 346 odst, 1

obohodnóho zákonnĺka.

10. Platby prl odstúpenĺ od zmluvy
10.1 Ak aa od zmluvy odotÚpl pre JeJ podstatné porušenle zo strany zhotovlteľa, obJednávateľ

vystaví potvrdenle o oene reallzovaných prác a obJodnaných materlálov (do doby
odstúpenla od

zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z tltulu akóhokoľvek omeškanla vyplfiaJúceho z
porušenla zmluvy'

10'2 Ak celková čĺagtka, na ktorÚ má ob|ednávateľ nárok prevyšuJe platby prlslÚchaJúco
zhotovlteľovl, rozdlel musĺ byť povażovaný za pohľadávku obJednávateľa voěl
zhotovlteľovl'

10.3 Ak ea od zmluvy odsttipl pre JeJ podstatné poruóenle zo strany obJadnávatela' zhotovlteľ
vyöísll náklady, ktoré mu z toho lltulu vznlknú a predloŽÍ lch na odsúhlasenle
ob|ednávateľovl' obJednávateľ na základg toho vystavĺ potvrdenle, v ktorom odpoěíta
pĺatby (predtým predplatené), ktoré zhotovlteľ dostal aŽ do dňa vydanla predmetnáho
potvrdenla,

tl' ĺg. zÁveneöľÉ usTANovENlA
1. Zmluva o dlelo nadobúda platnosť dňom podpÍsanla oprávnenýml zástupcaml zmluvných

gtrán'

2, Zmluva nadobudne úölnnosť aŽ po doľučenÍ kladneJ správy z kontľoly veĘného
obstarávanla pr[ímateľ (obJednávateľ) bezodkladne upozomí na túto skutoěnost'
zhotovlteľa. V prípade negatĺvneho výsledku kontroly, Zmluva o dlelo stráca platnosť po
pÍsomnom oznámenĺ ýchto skutoěností obJednávateľom zhotovlteľovl.

3' Táto zmluva podlieha zveĘnenlu v súlade s $ 5a zákona É,. 21112000 Z' z, o slobodnom
prÍetupe k lnformáclám v plaĺnom znenĺ.

4. Menlť alebo dopĺňať obsah Ęto zmluvy Je możné len formou písomných dodatkov v sÚlade
so zákonom ć. 343120'15 Z. z. o verejnom obstarávanĺ v platnom znení, ktoré budú platné'



ak budtl riadne polvrdené a podpísané oprávnenýml zástupcaml oboch zmluvných strán.

5' Zmluvnó stľany Ba dohodli na tom, ża v prĺpade rozpoÍov ohľadne zmsny algbo zrušenla
záväzku vyplpajúceho z teJto zmluvy Jedna zo stľán pożlada o rozhodnutlo 6Úd'

6. Pri právnych vďahoch osob|tne neupravených uzatvoronou zmluvou o dlelo sa zmluvnó
strany riadia prĺslušnými ustanoveniaml obÓodného zákonnĺka'

7. Zmluvnó strany súhlaeia so spracúvanĺm osobných rJdojov uvedených v zmluve obcou za
podmlenok zálona ć. 18l201B 7. z, o ochrane osobných údaJov.

8' Zmluvnó strany súhĺaala, aby oprávnenĺ zamastnanci PÔdohoepodáÍEkel plalobnoj
agentÚry, Mlnlatorstva pôdohospodárstva a rozvoJa vldleka SlovenskeJ republlĘ' orgénov
Európskej únle a ďalśla oprávnanó oaoby' v súlade s právnyml pľedplsml SlovonskeJ
republlky a pľedplsml EurópskgJ Únle, vylĺonall vočl zmĺuvným alranárn kontrolu/audlt
dokumgntóclo a vocnú kontrolu ekutoónostl gtlvlslaclch 6 vykonenlm obstarávanla na
prodmgt plnenĺa podľa teJto zmluvy, aúvlslaclch e reallráclou prôdm€tu plnenla podľa teJto
zmluvy 8 Ekutoéno8tĺ súvlsiaclch s poaĘłnutĺm nenávľetnóho flnančnóho prĺopevku na
zäRlaóa Zmluvy o poekytnutĺ nenávratnóho Íinaněnóho pľĺĺpevku u7aweta) s
Pôdohospodárskou platobnou agentÚľou. Zmluvnó Btrany 8a zaväzu!ťl kontľolu etrpĺeť a
poeĘfinÚť ýĺnto oeobám novyhnutnÚ sÚölnnosť.

9. Ú0astnĺcĺ zmluvnáho vzľahu sa oboznámlll a JeJ obeahom preöltanĺm, porozumatl JaJ obsahu
a prohlagujÚ, ża lälo nebola uzatvorená v tlesnl anl za lnak nevýhodných podmlenok' na
znak loho lU podplcujÚ.

í0, Naoddglĺtoľnou eÚě8sťou teJto zmluvy sü prĺlohy:

Prlloha ě.ĺ - canová kalkulácla prác a dodávok zhotovltgľa
Prĺloha ě.2 - laznam suModávatgľov

1 1' Táto zlnluva J6 Wpracovaná v Ětyroch vyhotovenlaďr, z ktorých dve sl poneohá
obJednávateľ a dve zhotoviteľ.

Vo Vĺgľašĺ. 6l02a21

oBJEDNÁVATEĽ: ZHoToVlTEĽ:

.ô.
-.-_/! \

^ ::::x-'

1 L'
lng.

tlenovĺa predetavenstva

ľ



l(ód:

sÚľlnľľÝ LET sTAvBY
2021131

oddychová zóna' Vígl'ď - DollnkyStavba:

JKSO:

l lesto:

obJcdnáwtetl

Zhotov|teľl
ocrA6o CORPORÁT| 0N' J's.a.

PÍojektanu

sř!cor'ateľi

Poznórĺĺr:

KS:

Dátuml

lČo:

lČo DPH:

lčo:
lčo DPH:

lčo:

lčo DPľl:

lčol
lČo DPH3

20,9. Ż021

5't0ĺ 0003
sn12056Ą157

Náktady z rozpoŕtol
Ostatné náklady zo sú]ľnnćho llstu

Ccnr boz DPH

ĺ8 ĺzE,48
0,00

18 128,18

Dłl záklrłhó

znfiglá

m,Ňi
B,wŕ

,
Ż

0,00

í t lzt,]al
0,00

l ó2''70

Cena s DPH V EUR Ż1754,18

PĄcktant

Dátum a oodols: Pcčlatka

Spracovatcl'

Dátum r oodols: Pďlatka

zhotovlttľ
I

- 
;Ü.oclłD!r.ż l06ta.Ü7

Dátum a oodols: 4.1o.2Úz1 Pcčlatka

-.Č-

t'I vá^

' 
/ J \]Í

. ".,7

strlmĺz2



REKAPITU ńcn oBJ EKToV sTAvBY
Kód:

Stavba:

lłlesto:

obJcdnáWtcľ|
zhotov{tcľl

í) Náklady z rozpoětov

2021134 oddychová zóna, VÍ3lbš. Dollnky

2) ostatné náklady zo súhrnného llstu

ostatné náklady

vyptň vllstné

Vyptň vtastné

Vyplň vlastné

Celkové náklady zt statbu í ) + 2)

2071134

oddychová zóna, Vígl'aš - Dollnky

20,9. za71

í8128'48

21754,18

21754,18

0,00

18 lŻ8,48 21754,18

Dátum:

Pmtcktrntl
sracoWtcľlOCTAGO CORPOMTIoN, t,s.a.

löd ObJekt Cena bez DPH ÍEUR! Ccna s DPH [EUR]

ĺ 8 í 2E'48

0,00

0'@

0,00

0'ü)

0,00

0,00

0,00

0'ü)

0'00

Stnm 2z Z



KRYCí LET RozPočTU

Stavba: oddychová zóna, \ŕígl'aš. Dollnky

JKSO:

,ńle5to:

ob'GdnáWteľ:

zhotovlteľ!

OCrAGO CoRPOMTI oN, J.s.B.

PĺoJGktant:

spncowteľi

Poznámka;

KS:

Dátum:

tčol

lČo DPHI

lčo:

lčo DPH|

lčo:

lč0 oPH|

tčo:

lčo DPHl

20.9.2021

5ĺ 01 0003

sKlí 2056.{15'

Náklady z rozpočtu
ostatíŕ náklady

Ccna bcz DPH

1E 128,48
0r@

18',128,18

Dptl úkbdná
zĺ#oĺtá

20'00ľ

20'o0ĺ

a

I

0,o
ĺE ĺzB,4B

0,m

3 ó15,70

Cena s DPH V EUR 21754,18

Zhotovltol'

/ /r\ š\
rÁ;
: ĺšg;

ł'Ą
L.t

d{s| ./I 't;" "J

strrna ĺ z ĺ



Stavta:

Mĺesto:

obJcdnálateľ:
Zhotovlteľ:

Kód - Popls

ĺ) Náklady z rozPočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Lunné präce

99. Presun hmôt Hsv

PSV - Práce a dodávky PSV

7ó7 - Konštrukcle dęlnkwé kovové

2) ostatné náklady

Zaĺĺad, stavenlska

Mlmoĺtav. doprava

tlzeĺĺrné vptyvy

Prełádzkwé vPtyvy

0statné

Kompletačná člnnosľ

Celkové náklady za stavtu ĺ ) + 2)

REKAPITULÁCh RozPočTU

oddychová zóna, Vĺgl'aš - Dollnky

Dátum:

OCľA60 CORPOMTI ON, J.s.a.

Projektant:
Spncorateľ:

20.9.2021

Cena cetkom [EURJ

18 128,48

3 711,08

3 319,97

191,11

14 417,40

14 417,Ę

0,00

0,00

0,@

0,00

0,00

0,00

0'ü)

18 128,48

Strrna 3 z 5



RozPočET

Stavöa: oddychová zóna, Vígl'aš. Dollnky

Mlesto:

ObJednárateľ:
Zhotovlteľ:

Dátum:

Protektant:
sPraco\ateľ:

Ż0, 9. z0z1

OCIAGO CORPOMTION, J,s.a.

pč TY
p

Kód Popls ru Ä,hottvo J.cena IEURI Cena celkom [EUR]

Náklady z rozPočtu 18 128,477

HSV - Práce a dodávky HSV 3711,0n

ĺ91 
'835mZ 182,700 ĺ 

'05(
Zrtořenlc trávnlka parko,ółro výĺwoĺn v rovĺnc
do 1r5

I K 18/J,ip.2111

12,338kg 5,ó45 7,5úT ĺtt wé *m erp - lpiłkwö zmes2 It n1n1nú

1E7'7ü 0'ó!0 t tE,755Üýaúa fláĺr v záľtzoch v hmnlnc 1..t be
zhutncnla

m23 K t8í10ĺ10|

30E,7ó3m2 ĺEz'70c ĺ 
'ó901 K ĺ8í30ĺ1ĺX

R@PÍG'tretĺe omlce v rovĺne, doch! do 500

m2, hr.do lü) mm

3ó,íocks í0'ofi 3,óí0HÍbenleJamky v rovĺĺre dcbo nr ĺnhu do ĺ:5'
ńlom nad0'125do0,40 m35 K lt!ĺ01 í ĺ5

ĺ82'700 2,200 101,910mz6 K t8}o3ĺ4ĺ
ObÍobcnlo Fôdy rýlbvmĺm 

'trrého 
tńvĺíkr v

rovlne rlrbo m sýafu do ĺ l 5

0,200 3ó'510mz 1E2,7ü7 K 1EW3157
Otrobcnle pôď bráĺrnĺm v roĺlm atebo na

ivlhu do ĺ:5

ý{'Eĺ0mz íE2'700 0,300Obobcnĺc ńdy lĺrbenĺm v rovlnc alcbo na

ryahu do ĺ;5E K lB3,lo3ĺ53

0'ffi 9ĺ,350mZ t8z,7mI K ĺ83ł031ó1
Obobłrlc pô{ vrlcovrnĺm v rorlne abüo na

ľrhu do l l5

52,9{nks 10,000 5r290Výndba drwlĺľ s bulon v rovlĺr atcbo na rvahu

do l:5' prlmeľ batu ĺud 3(X) do,|00 mmí0 K 1u107113

ł5 l0,0ú 102,w 1020,wLlĺn maloltĺltö,łýška zn - 35a cmíl Ll 0z6őizw,0

300,000ks í20'0m 2,t00K 1U701112
vý$dbl žlvého plď! do vorcd vyhÍbcne, rytry
v rołlng alcbo na wrhu do ĺ:! z drwín c bglom12

120,(m 5,E30 ô99,ôüłs1' 11 02ô6:IIW50
Drcvha vńŕđlú m rMý plot IW,,írob
qĘčoJný

91,350mŻ 1Ez,7ú 0,50014 K 1ilffi}'.t11
Chcmlcké oÔrĺlrrnlc pôdy v rwlne alcbo nr
ryrhu do ĺ:5 pctrckoĺn nďĺroko

26,7700,250 107,0Nt5 lłl Clwlkké oöł.rlnerúc tróvntka mÜ, Boĺtx251911550p..0

I,830 25,2ü' 46,116m316 K ĺE585tĺíĺ
DwozvoÚý ýezállayku rastlín na yzdtLno'ť
doó$0 m

4,zu5j *,tol ĺ 9ĺ,1 ĺ0t17 998231 lĺ íK

PSV - Práce a dodávky PSV

straíB 4 u 5

1Ą 417,Ę0



1E K |uo*lĺž nr*,'',.*-"1 zostavy (výkę,

l**' madfiĺc B kďvenle pÍvku)767111110,O k5 I,000 922,350 922,350

l9 It ks 3 416,5U55381ffi17.0
|streł 

wo*ałwa zoltą|lo - Mpr. wsor[BD lrm 31lô,ffi

20 K |ĺł-tĺr mo-rlĺreJ trbele pre workilt (Yyĺop,

|**' osrdcnh a kotvcnĺe prvlĺu)767111110.1 k5 1,000 43,750 $,754

21 IA tahlľo płe Worlant rcpr. lW |Nl(55381óurE.0 |lnĺmlotlĺ łĺ 1rffi 87,ffi 87,5ü

22 43,75!l( 76'111110,2 |łĄontáž ĺnÍonačĺreJ toble (vj'lĺop, botonáž,

|oadcĺrlc a kowanĺG PľYku)
kr 1'ü)0 41,7r0

2:' il í53E16u20'0 |,níołtl,očlú tobłlta wótan Praúüllolétlo
lpłöłw, łppr, ITt00,ł

k5 lrm t7,ffi 87,ffi

24 í 
'000

5/ĺ!'750 543,75AK 767111110.3
|Montáž vGžo,GJ zoltlw (vy'łop, bctoĺráž,

lo*dcnĺc a kowanĺc prvkut kl

25 lĄ ,fiEl6A21 |vdovó zostow mg, |JNMERSAL 4Woz4slo
|strtcułłú

t5 1,m 294,9!ł0 z uó,990

26 K 767111110.Ą
|Montáž lavlčkv (vý|ĺop, botonłĺž' oĺadanlc l
ĺkotvcnĺc prvku) ls ,ĺ'000 ó2'5m 250,000

27 3u,uo 1337,ffit1 ,$Eíány.o
|n 

**ot*tcło, dlžka l,ntl tw, U IOED ł5 4,m

Ż8 l( 767111110,5
|Montáž trorhordačky (výkop, bctonáž, oadonĺe

la kowonlc prvku) ks t,000 375,000 375,000

29 It 55301W10 |R c ľąq ó troÜpl &ě ka m dró ĺw,
lnngzqoĺo

k 1,m 2752,7ü z7i2,7U

N hl 553o10ru)zo |uopĺtązdvcslrłľ, t]z-Nĺ kĺ 1,@ 15,m lU,ffi
3l il 55n1f/01ffi lScAoaorcmat twn svľl ks 1rW 57,W 57,m

32 lrl ĺ13otwtolo |sałoĺtoutylry.ssm ks 1,m 99,@ ő9|rn

33 I,Om íí2,5üK 7ďl111110,6 |lłmtáž rołot*r (výkop, b.tonáž, ooadcĺllc l
|kotvenĺe prvku} kr ĺĺ2,5m

u lt ,$0rülÉ0 |xototoł m sedcnte prtcmar 1 ,ltm, nPł'
|xotąłłnunqĺý

ks ĺ,m I 292,030 12n,030

Pč Ty
p

Kód Popls ĺ4.J tłlłroätro J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

VP - Práce navlac 0,000

stÍrm 5z 5



Prĺloha é' 2 - 7sznam suModávalgľov

oddychová zóna

Złznam cubdodávateľov

Zhoĺovlteľ prahlaatlje, że pri plnení zmluvy uzatvoraneJ ako výaledok procôsu vereJnóho obstarávanla
g názvom "oddychová zóna" budo vyużlval'kapaclý, resp. zdĘe naaledovných subdodávaleĺ'ov e
zároveiĺprehlasuJo, ža u suHodévateľov nojgttvujú dÔvody na výrjöenle podľa S ttO ods, 6 písm' a)
aŽ h) a ods, 7 eákona č' 343/2015 o vaĄnom obĺtaľávanl v znenĺ neskoršĺch predplsov:

V prĺpade nowużltĺa zubdodávateľov v rámcldodanla zÁł<azky, predávajúcĺ uvedenÚ tebuľku
preáklne, rosp, doplnl - resp. 0.

V Pleśťanoch dŕĺa 6.10'2021 c-

(
\.

.- *-Yrexv.en. rhvtwtle_t

lng' Mańln Malast' Marko
Ąt^-ayla 

^'arań.-' '_ - _ ! _-t$Ü

P.Ö.
Názov ĺirmy a aĺdlo

gubdodávateľa,
ItO

Udal6 o o8obB oprávngngJ
konať za subdodávateía

(mono a prloľlsko, adrosa
pobytu' dálrm naľoden|a,

tunkola)

Prgdmet dodávok'
prác alebo slużlob -

špeolfiltáda

Podiel na
colkovom obJome
dodávĘ (7o a v

EUR)

0
0 0 0 o
0

l


