
ZMLUVA o DIELo č.ll2022

Uzavreta podl'a $ 536 a nasledujúcich obchodnéIro zákonníkav znení neskoľších predpisov

čl. 1
Zmluvné stľany

l.l
objednávatel': obec Vígloaš

sídlo: Zvolenská l',962 02 Vígloaš

Štatutárny zástupca : Ing. Róbeľt Záchenský, starosta obce

lČo: 00320382

DIČ: 202131876l

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: sK35 0200 0000 0000 0292 2412

Tel: +421905647 501

e_nrail : sekľetaľiat@viglas.net; starosta@viqlas.net
(d'alej v texte ,,objednávatel"')

1.2

Zhotovitel': NEDELKA s.ľ.o.

Sídlo: Vígl'aš - Pstľuša 419,962l2Detva
Štatutáľny orgán: Maľek Nedelka

osoby oprávnené rokovat'

vo veciaclr zmluvných: Maľek Nedelka

vo veciaclr technických: Marek Nedelka

lČo: 44662882

lČ opH: sK20227gg658

Pľávna foľma: Spoločnosť s ručením obmedzerlým

Bankové spojenie: VÚB, a's.

IBAN: SKl9 0200 0000 0025 8556 54s1

Telefón: +421 904993 266

e-mail: nedelkasľo@gnrail.com
(d'alej v texte,,zltotovitel"')

čl.2
Podklaĺl zmluvy

Podkladom pľe uzavľetie tejto znrluvy o clielo (d'alej lell 
',zlnluva") 

je ponuka uchádzačaa

2.1 výsledok pľocesu veľejného obstarávania na obstarávanie zákazky -
Stavebné úpľavy v obci Vígl'aš

častoč.1 _ objekt 01, objekt 02 a objekt 06

čast'č.2 _ objekt 03, objekt 04 a objekt 05

Uchtídzač vyplní podl'a predmetu zĺÍkazky(časti), ttĺt ktoľý predklaĺIĺi cenovú ponuku.

1.



3.2

4.1

4.2

3.1

4.3

4.4

4.5

čl. 3
Pľedmet zmluvy

Predmetom znluvy je záväzok zlrotovitel'a zľealizovať dielo: ,'Stavebné úpľavy v obci
Vígl'aš" - Časť č.I * objekt 0I, objekt 02 a objekĺ 06 aČa.sť č.2 - objekt 03, objekt 04 a
objekt 05 v sĺrlade so schváleným položkovitým ľozpočtom, podmienkami predmetného
verejného obstaľávania a za podmienok doliodnrrtých v tejto zmluve azáväzok objednávatel'a
zaplatiť zlrotovitel'ovi zabezchybné, ľiadne a včasné vykonanie diela dohodnutĹl cenu.

Schválený položkovitý ľozpočet z veľejného obstarávania tvorí nedielrru súčasť tejto zmluvy
ako jej príloha č. l .

Zhotovitel'' je povinný vykonať dielo vo vlastnom lnelle' na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo v dolrodlrutonr čase a stanovenej kvalite. objednávatel" sazavázuje poskytnúť
zhotovitelbvi potrebnú súčinnosť na riadne vykonanie diela.

čl.4
čas a miesto plnenia

Zaéatie: do 7 dní odo dňa odovzdania a pľevzatia staveniska.

Ukončenie: do 90 dní odo dňa odovzdania a pľevzatia staveniska

Miesto plnenia:

časť č.1_ objekt 01, objekt 02 a objekt 06:

k.ú. Vígl'aš; miestna časť Dolinky - objekt: 0l-Opľava otočky Dolinky autobus
k.ú. Vígl'aš; miestna časť Pstruša _ objekt: O2-opľava komunikácie Pstľuša
k.ťl. Vígl'aš; rrlici Malinovského - objekt: 06-Vybudovanie chodníka na ulici

Malinovského v obci Vígloaš

časť č.2 _ objekt 03, objekt 04 a ohjekt 05:

k'ú. Vígl'aš; miestlly cintoľín - objekt: 03 _ Rekonštľukcia múľika a vybudovanie
oplotenia na cintoľíne

k.ú. Vígl'aš; miestny cintorín - objekt: 04 -Drenáž domu smútku
k.Ĺl. Vígl'aš; miestIly cintoľín - objekt: 05 - Rekonštľukcia schodov

Ak zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pľed dohodIlutýln teľmínom plnenia, zavdzuje sa
objednávatel'toto dielo prevziať aj v skoľšom termíne.

Preľušenie plnenia diela je prípustné na nevylrnutnú dobu z dôvodu dlhodobých nevhodných
poveteľnostných podrnienok a irlých nepľedvídatelhých okolností súvisiacich s výstavbou,
potvrdenýcIl obj ednávate l'oln.

Vyššia moc a výnimočné riziká.

o Pre účely tejto znrluvy saza i

- vyššiu moc považujú pľípady' ktoľé nie sú závislé, ani iclr nemôžu ovplyvniť zmluvné
stľally, napr. živelné polrľomy, nevlrodné klinratické podmienky a pod.

e Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nenloŽllým do tľoclr mesiacov od vyskytnutia sa vyššej
moci, stľaĺra, ktorá sa bude chcieť odvolat'na vyššiu moc' požiada dľuhú stľanu o úpľavu
znluvy vo vzťahu k pľedmetu, celle a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana,
ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstĹrpit'od zmluvy. Učinky odstúperria nastanú
dňorn doručenia oznámenia.

Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadlrym odovzdaním diela objednávatel'ovi,
potvľdením o jeho prevzatí fonnou pľeberacielro protokolu podpísaného oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvnýclr strárl. Nebezpečenstvo škody na predmete diela znáša
zhotovitel' diela až do okami|rtl riadneho odovzdania diela bez vád objednávatelbvi.

4.6
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čast'č.1 _ objekt 01, objekt 02 a objekt 06

Pľedmet zákazky Cena v EUR
bez DPH DPH v EUR

Cena celkom
v EUR s DPH

objekt: 01-opľava otočky Dolinky autobus 2 843,49 € 568'70 € 3 4t2,19 €

objekt: 02-opľava komunikácie Pstľuša 26 -]73,21 € 5 354,64 € 32l27,85€,

objekt: 06-Vybudovanie choĺIníka na ulici
Malinovského v obci Vígl'aš

4l 621,38 € I324,28 C 49 945'66 €

CELKOM 71 238'08 € 14 247,62 € 85 485'70 €

5.1

6.3

6.t

6.2

čl. 5
Cena diela

Cenaza zlrotovenie diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania v celkovej výške

Uchádzač vyplní podl'a pľedmetu zákazky(časti), na ktorý pľedkladá cenovú ponuku.

čl. 6
Faktuľačné podmienky

Dňom ukončenia celého diela je deli, v ktoľom dôjde k odovzdaniu a prevzatiu cliela.

Podkladom pľe faktuľáciu ceny diela budĹr doklady oodovzdaní aprevzatí skutočne
zrealizovaného diela potvrdené starostoĺn obce Vígl'aš.

Zlrotovitel'cenu diela vyfakturuje jedinou faktÚrrou' ktoľú zhotovitel'vystaví po zľealizovaní
a odovzdaní diela a to do l5 dní od odovzdania diela ob.jednávatelbvi. Faktúra musí
obsahovať náležitosti faktĹlry podlä osobitných predpisov, najmä:

a) označenie diela a jednotlivýclr objektov'

b) označenie povinnej a oprávnenej osoby (pľávnická alebo f,'zická osoba objednávatel'a
a zh otovite l'a), adľesa, s íd l o, i denti fikácia,

c) číslo zmluvy /pľedmet zlnluvyl,
d) číslo faktúry,

e) množstvo, dľulr a rozsalr dodanej práce, s podrobnýrn súpisom vykonaných prác,

f) dátum vyhotovenia a dátum dodania, dátum splatnosti,

g) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,

h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

V prípade, že faktúra nebude obsahovat' náleŽitosti uvedené v predclrádzajúcom odseku, je
objednávatel' oprávnený Vrátiť ju zlrotovitel'ovi do 7 dní od jej doľučenia na pľepracovalrie.
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Cast'č.2 _ objekt 03' objekt 04 a objekt 05

Pľedmet zákazky Cena v EUR
bez DPH

DPH v EUR Cena celkom
v EUR s DPH

objekt: 03-Rekonštľukcia múľika a
vybudovanie oplotenia na cintoľíne 8 029,10 € 1 605,82 C 9 634,92 €,

objekt: 04 -Drenáž domu smútku 4 736,48 € 94',7,30 C 5 683'78 €

objekt: 05 - Rekonštľukcia schodov 4 45o,ot € 890,00 € 5 340'01 €

CELKOM t7 215'59€ 3 443,12 C 20 658,7t €
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7.1

7.2

t.5

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

čl. 7
Platobné podmienky

Zmlrrvné Stľany sa dohodli, že celkovĺr cenu diela vrátane DPH podl'a článku 5 uhradí
objednávatel' na základe faktúry v zmysle čl. 6, so splatrrosťou 30 dní. V prípade, Že deň
splatnosti splátky pľipadne na iný ako pľacovný cleli, bude takáto platba hradená najbližší
nasledujťrci pľacovný deň. Uhľadením platby sa rozumie pripísanie na účet zhotovitel'a.

objednávatel' neposkytne zlrotovitel'ovi pľeddavky na real izované práce.

Pľedmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obce Vígl'aš.

Cenuzadieloje možné zvýšiť v súlacĺe s $ l8 zákorraoveľejnonr obstaľávaní a len v pľípade,
ked' vznikne potľeba Zmeny obsalru alebo ľozsahu diela, ktoľá nebola pľedvídatelhá v čase
uzatvoľenia tejto zmlrrvy' alebo ak objednávatel' bude od zhotovitel'a požadovať naviac práce,
ktoľe nie sú pľedmetom tejto zmIuvy (d'alej len ,,llaviac práce"). Zmena ceny Za dielo musí
byť vykonaná len vo foľnre písomného clodatkLr k tejto zlrrluve. V prípade prác naviac sa
znrluvné strany dohodli, že budú ocenené podl'ajednotkových cien uvedených vjednotlivých
položkách podl'a prílolly č. l tejto znlluvy. V pľípade nemoŽĺrosti ocenenia prác naviac podl'a
predchádzajúcej vety, budú tieto naviac práce ocenené individuálnoLr kalkuláciou vo výške
ekonornicky oprávnených nákladov podl'a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
1811996 Z. z, o cenáclr v zlrení rleskorších predpisov. Podkladom na rtzatvorenie dodatku bude
písonrný súrhlas objednávatel'a s naviac prácami alebo písomrlápoŽiadavka objednávatel'aĺla
naviac pľáce.

čl. 8
Zodpovednosť za vacly a záľučná doba

Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo, ktorého ľealizácia je prednretom tejto zrnluvy bude
zlrotovené v sĹllade s clohodnutýlni podmienkarni a že po dobu trvania záručnej doby bude mať
vlastlrosti dohodnuté touto zmluvol't.

Zhotovitel'' zodpovedá za vady, ktoľé nrá dielo v čase odovzdania objeclnávatel'ovi a za vady
diela, ktoré vzniknťl po čase jeho odovzdania' ak boli spôsoberlé porušením povinnosti
zhotovitel'a.

Zlrotovitel'' poskytuje na dielo záruku v tľvanĺ 60 mesiacov. Zárlka začína plynúť dňom
riadneho odovzdania diela bez vád a rledoľobkov. V prípade, ak niektoré časti diela ponímajú
osobitnú dlhšiu záľuénú lelrota, vzt'ahuje sa na tieto výľobky dlhšia zät'učt'lá doba.

Zhotovitel'nezodpovedá za vady cliela, ak boli spôsobené objeclnávatelbm pľi pouŽití
nevhodných podkladov a zhotovitel'' ani pľi vynaložení odbornej povinnosti nemohol zistit'
nevltodnosť týchto podkladov alebo na ne objeclrlávatel'a upozornil a ten na ich použití trval.

Počas záľučnej doby .ie zlrotovitel' povinný bezplatIle odstľániť vady diela písomne
reklanrovalré objednávatelbm. oprávnene reklamované vady diela sa zlrotovitel' zav'azuje
odstľánit' v lehote do l5 dní od doľučerlia písornnej reklamácie, pokial' sa s objednávatel'om
písomne nedolrodne na ilroln ternríne ich odstránenia. Reklamáciu vady plnenia pľedmetu
zmluvy je objednávatel'povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení.

V prípade, že zhotovitel''bez vážnycli dôvodov nezač,ne s odstraňovaním reklamovaných vád
v dojednanej lehote podl'a bodu 8.5, má objecĺrlávatel'právo uplatIriť si u zhotovitel'a zmluvnĹt
pokr.rtu vo výške 0,05oÁz ceny diela (s DPH) podl'a bodu 5,l. člállku V. tejto zmluvy zakaždý
aj začatý deň oIneškarlia.

Ak zhotovitel' ani na základe opakovanej oprávrlenej reklamácie neodstráIli vady diela
a rledohodne sa s objednávatel'om ani na inonr termíĺle a spôsobe ich odstránenia' môŽe
objednávatel' odstrániť vady cliela iným zhotovitel'om a rrplatlriť si ľefl"rndáciu nákladov
u pôvodného zhotovitel'a.

8.7

čl.9





Podmienky vykonania diela

9.1 objednávatel'sa zaväzuje odovzdať zhotovitel'ovi stavenisko najneskôľ do 7 dĺrí od zadania
objecĺnávky zjeho Stľany. V pľípade nepľiaznivých klimatických podmienok vzhl'adom k
zabezpečeniu teclrnologických postupov výstavby si objednávatel'vyhradzuje právo odovzdať
stavenisko v neskoľšom teľtníne, len čo nastaníl priazrlivé klirnatické podmienky pre realizáciu
pľác.

9.2 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotovitel'. Náklady na vybudovanie' pľevádzkovanie,
údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú sĹrčasťou zmluvnej ceny dohodllrrtej podl'a článku 5
tejto zmluvy o dielo.

9.3 Zllotovitel'zodpovedázabezpečnost'a oclrľanu zdraviatretích osôb' ktoré sa môžu na stavenisku
nachádzať.

9.4 ZhoÍovitel'zodpovedá za čistotu a poľiadok na stavenisku. odpady, ktoľé budú výsledkom jeho
činnosti, je zhotovitel' povinný odstľániť na vlastné náklady.

9.5 Zhotovitel'zodpovedá za škody, ktoľé boli spôsobené pľi vykonávaní predmetu zmluvy na svojom
alebo pľenajatom majetku tretích osôb a inom rnajetku.

čl. 10

Kvalita mateľiálov použifých na dielo

l0.l Zlrotovitel' je povinný odovzdať spolu so zápisom oodovzdaní diela zmluvy certifikáty,
vylrlásenia o zhode výrobkov' atesty pouŽitých rnateriálov, zápisy o preverení prác zakryých
v priebelru realizácie a výsledky všetkých skĹlšok predpísaných príslrršnými STN, EN.

čl. 11

Zánik zmluvy

1 l.1 odstťrpenie od zmluvy

l 1.l .l Pre odstúpenie od zmlrrvy platia $ 344 - $ 35l obchodnélro zákonníka.

1|.1.2 odstúpenie od zmluvy.je nrožné pľi podstatlrom alebo nepodstatnom poľušení zmluvy
niektoľou zo zl"nluvtlých strán.

ll.l.3 Ktorákol'vek zo zl^nluvných strán rnôže od zmluvy odstúpit'Ztitulu vyššej moci. Vyššou
l'l'locou sa ľozumie udalosť pľi všetkej staľostlivosti nepredvídatel'ná a zároveť"l pri všetkom
možnom ťrsilí neoclvl'átitelirá. Vyššou mocou nrôže byt' napr.: Zostlv pôdy' úder bleskom,
samovznietenie, povodlle, záplavy a pod.

1 1 2Yy nedzen ie prípadov podstatnélro a nepodstatllého poľušen ia zm l uvy

11.2.1 Zmluvné strany označujÚr porušenie zmluvy za podstatlré ak :

a) zhotovitel' nezačne na základe dôvodov Ira strane zhotovitel'a s realizáciou diela v súlade s
čl. 4.1 . tejto zmluvy,

b) zlrotovitel'bude meškať s dodanínr diela dlhšie ako dva týŽdne opľoti zmluvnému termínu v
zmysle odsúlrlaseného |raľmonogramu a spôsobí si lro dôvodmi na stľane zhotovitel'a,

c) u objednávatel'a bude zavedená nĹrtená správa podl'a zákon a č. 58312004 Z.z. o rozpočtových
pľavidlách územnej samospľávy a o Zmelle a doplilení niektoľých zákonov, v znení
neskorších predpisov,

d) na zhotovitel'a bude vyhlásený konkuľz alebo bude začatá jeho likvidácia (okrem
dobľovolhej likvidácie za účeloĺn reorganizácie alebo fúzie),

e) zhotovitel'nedodľží ustanovenia čl. 9 tejto zmluvy

11.2.2 Podstatné porušenie tejto zmluvy lĺáza následok' Že opľávnená strana môŽe využiť právo
od tejto zmluvy odstúpiť podl'a $ 344 v spojení s $ 349 obchodného zákoĺrníka.

11'2.3 ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvrlých povinľlostí označrrjrJl zmluvné strany ako



nepodstatné s opráVneníln strany opráVnene.i odstĹrpiť od záväzku podl'a $ 346 obchodného
zákonníka.

čl. 12
ostatné ustanovenia

l2.1objednávatel' azlrotovitel' sa zavázujÚt, že obclrodné atechnické infonnácie, ktoľé mu boli
zveľené zmluvným partneľom, nesprístupní tľetím osobám, alebo ich neporržije pre iné účely, než
pľe plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje na infoľmácie poskytované podl'a zĺlkona
č,. 21112000 Z. z' o slobodnom pľístupe k infoľmáciám v znení neskoľšíclr predpisov. Toto
ustanovenie sa nevztähuje na obchodné a technické infonnácie, ktoľé sú bežne dostupné tretím
osobám a ktoľé znluvný paftneľ neoclrráni zodpovedajúcim spôsobom.

12.2Zmluvné stľany dojednali pre pľípad porušenia zmluvnej povillllosti zmluvnú pokuttr. Zhotovitel'
je povinný objednávatel'ovi zaplatiť zmluvnt]t pokutu, ak sa dostane do omeškania:

- s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 4, bod 4.l, zmluvná pokuta je dohodnutá
vo výške 0,03 yo Z ceny celého diela vľátane DPH podl'a článku 5 bodu 5.1 a to zakaŽdý deŕl
omeškania'

Zmluvná pokuta môže byť udelená a.i ked' objednávatel'ovi poľušením povinnosti
zlrotovitel'om nevzn ikne škoda.

12.3 Zhotovitel'vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška zmluvnej pokuty je
primeľaná zabezpečovanej povinnosti a dolrodnutá v súlade so zásadami poctivélro obclrodnélro
sýku.

čl. 13
Udaje o subdodávatelooch

l3.l V prípade vyuŽitia inštitÍltu subdodávatel'a je zhotovitel' povinný infoľmovať objednávatel'a
o tejto skutočnosti. V prípade zálneru realizovať nástup novélro subdodávatel'a ataktiež zámeru
realizovať Zmenu pôvodného subdodávatelh je zlrotovitel' povinný písomne infoľmovať
objednávatel'a do piatich pľacovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávatelbm ojelro
nástupe rla ľealizitciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie' že subdodávatel' spĺňa alebo
najneskôr v čase začatiaplnerlia brrde splňať poclnlienky Ĺrčasti podlä $ 32 ods. l zákonač.34312015
Z .z. o veľejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení rreskorších predpisov.
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čl. 14
Záveľečné ustanovenia

l4.l Táto zmluva rladobúda platnosť dňonr jej podpísania obidvomi zmluvnýlni stranami a účinnosť
nadobudne dliom nasledujĹlcirn po dni jej zveľejnenia na webovonr sídle objedn ávatel'a.

14.2Zneny alebo doplrrky k tejto zmlLrve je moŽlré pľijínrať len foľmou písomných dodatkov.

14.3Yzťal"ry nredzi znluvnýĺĺi strananri neupľavené touto zmluvoLt sa riadia príslušnými
ustanovenianr i obchodllého zákonn íka.

14.4Znluvlré stľany sÚrlrlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zInluveza podmienok
v zmysle zákona č. 12212013 Z. z. o oclrrane osobných úclajov v platnom zneni.

14.5Táto zmlltva je vylrotovená v 2 vylrotoveniach, z ktoľých jednu obdrží objednávatel' a jednu
zhotovitel'.

14.6Zmluvné strany potvľdzrrjĹl svojírn podpisonr, Že saoboznáLnili so zlreníln tejto zmluvy, súhlasia
s níln a prehlasujú' že n'nluva rlebola uzatvoľená v tiesni alli za inak jednostľanne nevýhodných
podrnienok.

14.7 Neoddelitelhou súčast'ou tejto zmluvy sú pľílolry:
Pľíloha č.1 _ ocenený ľesp. vyp|nený a potvľdený výkaz výmeľ zhotoviteloa

Vo Vígl'aši, dlia

objednávatel': Zhotovitel':
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Ing. Róbeľt Záchenský
staľosta obce

NEDELKA s.

Nedelka Marek - konate

/^NED-EF,lĺ.á
Vĺgľaš - Pstruša 4ĺ9

962 12, Detva
- lČo: u662882

lC DPH: SI(2022Z99658
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