
ZI/ILUVA o DIELO č...........

Uzavretá podl'a {i 536 a naslędujťlcich obchoclného zákollllíka v zrrcrlí neskorších predpisov

čl. 1
Zmluvné stľany

1.1

Objednávatel':
sídlo:
Štatutáľny zástupca:
ICO :

DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
Tel:
e-mail :

(d'alej v texte ,,objednávatel"')

1.2

Zhotovitel':
Sídlo:
Štatutáľny oľgán:
osoby opľávnené ľokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
ICO:
lČ npH:
Pľávna forma:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e-ĺnail:

Obec Vígl'aš
Zvolenská l,962 02 Vígl'aš
lng. Róbert Zácherlský, starosta obce
003Ż0382
2021318761
VÚB, a.s.
sK23 0200 0000 00000 02922412
+421 905 641501
staro v iÍŽlas.llet

A.L.T. Gľoup a.s.
Kopčianska 10,85l 01 Bľatislava
Predseda pľedstavenstva

Bc. Zuzana Tľangošová
Bc. DanielTrangoš
52 5Ż6 38l
sK2121057015
a.s.
Prima Banka a.s.
sKr l s600 0000 0063 2033 200t
0918 7r9 s50
a ltgľou pas(@gIna iI.colll

(d'alej v texte ,,zhotovitelu')

čl.2
Podklad zmluvy

Podkladom pľe uzavretie tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,,nnluva") je ponuka uchádzač,a a

2.1 výsledok pľocesu veľejného obstaľávania na obstaľáva rlie zákazky -
Rekonštľukcia šatňových priestoľov

čl. 3
Predmet zmluvy

Predmetonl zmluvy .iez.áväzok zhotovitel'a zrealizovat' clielo: ,,Rekonštľukcia šatňových
priestoľovo'v súlade so schválellým poloŽkovitýln ľozpočtom, podmienkami predmetného
veľejného obstarávaIlia a za podlnienok dohodnutých v tejto zmluve a závazok
objednávatel'a zaplatit' zhotovitel'ovi za bezchybné, riadne a včasné vykonanie diela
dolrodnutú cenu.

3.

3.1



4.4

3.2

4.1

4.Ż

4.3

4.5

5.1

Schválený položkoviý rozpoěet z verejného obstaľávania tvoľí nedielnu súčasť tejto
zmluvy ako jej príloha ě. 1.

Zhotoviteln je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene' na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo v dohodnutom ěase a stanovenej kvalite. objednávatel" sa zavazuje
poskytnĹrť zhotovitelbvi potrebnú súěinnosť na riadne vykonanie diela'

čl.4
čas a miesto plnenia

Začatie: do 7 dní od pľevzatia staveniska. Ukončenie do 4 mesiacov od začatia.

Miesto plnenia: Aľeál futbalového štadióna - obec Vígl'aš.

Ak zhotovitel'pľipraví dielo na odovzdanie pľed dohodnuým teľmínom plnenia' zavazuje
sa objednávatel'toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

Pľerušellie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých
nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídatelhých okolností súvisiacich
s výstavbou, potvrdených objednávatelbm.

Vyššia moc a rĺýnimoěné riziká.

o Pľe účely tejto zmluvy sa za'.

- vyššiu moc považujú prípady, ktoľé nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné
stratry, napr. živelné pohľomy' nevhodné klimatické podmienky a pod.

o Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do tľoch mesiacov od vyskýnutia sa
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc' požiada druhú stľanu
o ílpľavu zmluvy vo vďahu k predmetu' cene a ěasu plnenia. Ak nedôjde k dohode,
má strana' ktoľá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Uěinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Pređmeĺ plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym odovzdaním diela objednávatelbvi,
potvrdením o jeho prevzatí formou pľebeľacieho protokolu podpísaného opľávnenými
zástupcämi obidvoch zmluvných strán. Nebezpečenstvo škody na predmete diela znáša
zhotovitel' diela aż do okamihu riadneho odovzdania diela bez vád objednávatel'ovi.

čl.5
Cena diela

Cena za zhotovenie diela je stanovená ako výsledok veľejného obstarávania v celkovej
qýške:

Celková cena diela bez DPH: 24 614'98ę,

DPIJ20'/oz 4 923,00 C

Celková cena diela vľátane DPH: Ż9 s37'98ę,

Slovom: dvadsaťdevättisíc päťstotľidsaťsedem EUR 98 centov

čl.6
Faktuľačné podmienĘ

Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu a prevzatiu diela.

Podkladom pľe fakturáciu ceny diela budú doklady o odovzdani aprevzatí skutoěne
zrealizovaného diela potvrdené starostom obce Vígl'aš.
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6.1

6.Ż



6.3

6.4

7.1

Zhotovitel' cenu diela vyfaktuľuje jedinou fakhiľou, ktoru zhotoviteľ vystaví po
zrealizovaní a odovzdaní diela a to do 1 5 dní od odovzdania die|a objednávatelbvi. Faktúra
musí otlsahovať náleźitosti faktury podl'a osobitných pľedpisov, najmä:

a) označenie diela a jednotliých objektov,
b) označenie povinnej a opľávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba

objednávatel'a a zhotovitel'a), adresa, sídlo, idęntifikácia,
c) číslo zmluvy /pľedmet zm|uvyl,
d) číslo faktury
e) množstvo, dľuh arozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác,
f) dátum vyhotovenia a dátum dodania, đátum sp|atnosti'
g) fakturovaná suma bez DPH, DPH' celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

V prípade, že faktűra nebude obsahovať náležitosti uvedené v pľedchádzajúcom odseku, je
objecĺnávatel'opľávnený vľátiťju zhotovitelbvi do 7 dní od jej doruěenia na prepľacovanie.

čl.7
Platobné podmienĘ

Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podl'a ělánku 5 uhradí
objeclnávatel' na základe faktúry v zmysle čl. 6, so splatnosťou 30 dní' V prípade, že deň
splatnosti splátky pripadne na iný ako pľacovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší
nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pľipísanie na úěet zhotovitel'a.

objednávatel' neposkytne zhotovitelbvi preddavky na realizované práce.

Predmet ztlkazky bude financovaný z dotácie v rámci Zmluvy o spolupráci a financovaní
ľealizácie náľodného špoftového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania
futbalovej infraštruktúry v rokoch Ż019-202| v obci Vígläš a z pľostriedkov obce Vígl'aš.

čl.8
Zodpovednosť za vady a záľučná doba

Zhotovitel' zodpovedá za to, źe dielo, ktoľéh o realiztrcia je pľedmetom tejto zmluvy bude
zhotovené v súlade s dohodnuĘými podmienkamia že po dobu trvania zfuuěnej doby bude
mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou'
Zhotovite|' zodpovedá za vady, ktoľé má dielo v čase odovzdania objednźxateľovi a za
vady dielą ktoré vzniknú po časejeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením povinnosti
zhotovitelä.
Zhotovitel'poskytuje na dielo zźtruku v tľvaní 24 mesiacov. Zárukazaěína plynúť dňom
ľiadneho odovzdania diela bez vád a nedoľobkov' V prípade, ak niektoľé časti diela
ponímajúosobitnúdlhšiu záruěnű lehota, vďahuje sanatietoqýľobkydlhšia záruěnádoba.
Zhotovitel' nezodpovedä za vady diela' ak boli spôsobené objednávatelbm pri použití
nevhodrlých podkladov a zhotoviteln ani pľi vyna|ožení odbornej povinnosti nemohol zistiť
nevhodIrost' tychto podkladov alebo na ne objednávatelä upozornil a ten na ich pouŽití
trval.
Poěas záručnej doby je zhotovitel' povinný bezplatne odstrániť vady diela písomne
ľeklamované objednávatelbm. oprávnene ľeklamované vady diela sa zhotovitel' zavťizuje
odstrániť v lehote do l5 dní od doľučenia písomnej rek|amácie, pokial' sa s objednávatel'om
písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia. Reklamáciu vady p|nenia predmetu
zmluvy je objednávatel'povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení.
V pľípade, źe zhotovitel' 'bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním reklamovaných
vád v dojednanej lehote podl'a bodu 8.5, má objednávatel'právo uplatniť si u zhotovitel'a
zmluvnú pokutu vo výške 0,05oÁz ceny diela (s DPH) podl'a bodu 5,l. článku V. tejto

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
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8.7
zmluvy zakaždý aj zač,aĘ deň omeškania.
Ak zhotovitel' ani na zźtklade opakovanej opľávnenej reklamácie neodstľáni vady diela
a nedohodne sa s objednávatelbm ani na inom termíne a spôsobe ich odstránenia, môže
objedtrávatel' odstrániť vady diela iným zhotovitelbm a uplatniť si ľefundáciu nákladov
u pôvodrrého zhotovitel'a.

čl.9
Podmienky vykonania diela

9.1 objednávatel' sa zavazuje odovzdať zhotovitelbvi stavenisko najneskôľ do 7 dní od zadania
objednávky zjeho strany. V pľípade nepriaznivých klimatických podmienok vzhl'adom k
zabezpeč,en' rr technologických postupov výstavby si objednávatel'vyhradzuje pľávo odovzdať
stavenisko v neskoľšom termíne, len čo nastanú priaznivé klimatické podmienky pre realizáciu
pľác.

9'2 Zaľiadęnie staveniska si zabezpečuje zhotovitel'. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie,
űdrŹbu,likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podlh ělánku
5 tejto zmluvy o dielo.

9.3 Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnosť a ochľanu zdravia tľetích osôb, ktoré sa môžu na
stavenisku ĺlachádzať .

9.4 Zhotovitel'zodpovedá za ěistotu a poľiadok na stavenisku. odpady, ktoré budú qýsledkom jeho
činnosti, je zhotovitel'povinný odstrániť na vlastné náklady.

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

čl. 10

Kvalita mateľiálov použitých na dielo

10.lZhotoĺ,itel' je povinný odovzdať spolu so zápisom oodovzdaní diela zmluvy ceľtifikáĘ
vyhlásenia o zlrode qýrobkov, atesty použiých materiálov, zápisy o preverení prác zakryých
v priebehu rea|izźrcie a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN, EN.

čl. 11

Zánikzmluvy

1 l.l odstúpenie od zmluvy
1 1.l.1 Pľe odstúpenie od zmluvy platia $$ 344-35l obchodného zźtkonníka.
l|.1.2 odstúpenie od zmluvy je možné pľi podstatnom alebo nepodstatnom porušení zmluvy

niektoľou zo zmluvných strán.
1 1' 1.3 Ktorákol'vek zo zm|uvných strán môže od zmluvy odstupiť Z titulu vyššej moci' Vyššou

mocou sa ľozumie udalosť pri všetkej staľostlivosti nepredvídateľná a zároveň pľi
všetkom možnom úsilí neodvrźltitel'ná. Vyššou mocou môže byť napľ.: Zosuv pôdy, úder
bleskom, samovznietenie, povodne, zálplavy a pod.

1 1.ZYymedzenie pľípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
ll.2'l Zmluvné strany oznaěujú poľušenie zmluvy za podstatné ak :

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

b) zhotovitęl'bude meškať s dodaním điela dlhšie ako dvaýźdne opľoti zmluvnému termínu
v zmysle odsúhlaseného harmonogľamu a spôsobí si ho dôvodmina strane zhotovitelą

c) u objednávatelä bude zavedená nútená spľáva podlä zákona č,. 58312004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dop|není niektoých zákonov,
v zllení neskoľších pľedpisov,
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d)

e)

11.2'Ż

11.2.3

na zhotovitel'a bude vyhlásený konkuľz alebo bude začatá jeho likvidácia (okľem
dobrovolhej likvidácie za úěelom ľeorganizácie alebo füzie),
zhotovitel'nedodľŽí ustanovenia ěl. 9 Ęto zmluvy

Podstatné porušenie tejto zmluvy má,zanásledok, že oprávnená strana môže využiť právo
od tejto zmluvy odstúpiť podl'a $ 344 v spojení s $ 349 obchodného zákonníka.
ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné stľany ako
nepodstatné s oprávnením strany opľávnenej odstúpiť od záväzku podl'a $ 346
obchodného zákonníka.

čl. 12
ostatné ustanovenia

12.l objednávatel' a zhotovitel' sa zav'ázlljú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli
zverené zmluvným paľtnerom, nespľístupní tľetím osobám, alebo ich nepoužije pre iné úěely,
než pre plnenie podmienok tejto zmluvy' Toto sa nevzt'ahuje na informácie poskytované podl'a
zákona č,. 21112000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám v znení neskorších pľedpisov.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informácię, ktoré sú bežne dostupné
tľetím osobám a ktoré zmluvný paľtner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

IŻ.2Zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu.
Zhotovitel' je povinný objednávatel'ovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sa dostane do omeškania:

- s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 4, bod 4.1, zmluvná pokuta je
dohodnutá vo qýške 0,03 %o z ceny celého diela vrátane DPH podlä článku 5 bodu 5.l
ato zakaźdý deň omeškania,

Zmluvná pokuta môže byť udelená aj keď objednávate|bvi porušením povinnosti
zhotovitelbm nevznikne škoda.

l2.3 Zhotovite|'vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška zmluvnej pokuty
je prilneraná zabezpeč,ovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami poctivého
obchodného styku.

čl. 13
Úoaje o subdodávatel'och

l3.1 V pľípade vyuŽitia inštitritu subdodávatel'a je zhotovitel' povinný infoľmovať objednávatel'a
o tejto skutočnosti. V pľípade zámerurealizovať nastup nového subdodávate|'aataktiežzźlmeru
realizovať Zĺnenu pôvodného subdodávatelä je zhotovitel' povinný písomne infoľmovať
objednávate|'a do piatich pľacovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávatelb'm o jeho
nástupe na ľealizáciu diela a súčasne predJožiť čestné vyhlásenie' že subdodávatel'splňa alebo
najneskôr v čase zaěatia plnenia bude splňať podmienky účasti podl'a $ 32 ods. 1 zákona ě.

343/2015 Z .z. o veĄnom obstarávaní aozmene adoplnení niektoých zákonov v znení
neskoršíclr pľedpisov.

čl. 14
Záverečné ustanovenia

l4.l Tźúo zmltlva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a úěinnosť nadobudne dňom nas|edujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávatelä.

14'2Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je moźné prijímať len foľmou písomných dodatkov.
l4.3Yďahy medzi zmluvnými stranami neupľavené touto zmluvou Sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami obchodného zákonníka.
l{.4Zmluvné stľany sťlhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zm|uve za
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podmienok v zmysle zákona ě. l22l20l3 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
l4.5 Táto znllur'a je vyhotovená v 2 vyhotoveniaclr, z ktoých jednu obdrží objednávatel'a jednu

zhotovitel'.
l4,6Zmluvné stľany powrdzujú svojím podpisom, Že sa oboznámili so znením tejto zmluvy,

súhlasia s llíln a pľehlasu.iri, že zmluva nebola uzatvoręná v tiesni ani za inak.jednostranne
nevýhodnj'ch podm ienok.


