
ZMLUVA O DIELO č.: JWJ.lt/Mtl... 
dodanie dopravných značiek 

uzatvorená podľa § 536 a nasi. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

Článok I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Vígľaš 
Zvolenská 1 
962 02 Vígľaš 
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Záchenský, starosta 
IČO: 00 320 382 
DIČ: 2021318761 
IČ DPH: n i e j e platcom D P H 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
číslo Účtu: 2922412/0200 
IBAN: SK35 0200 0000 0000 0292 2412 
číslo tel.: 045/539 42 43 

E-mail: starostataviglas.net 

(ďalej len „objednávateľ1) 

Dodávateľ: Doprastav, a.s. 
Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Realizačný závod: Závod Zvolen, Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen 
Štatutárny orgán: predstavenstvo 

Zastúpené: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva 
Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen 

IČO: 31 333 320 
DIČ: 2020372497 

IČ DPH: SK2020372497 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B 
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu: 107-0118720257/8100 
IBAN: SK04 8100 0001 0701 1872 0257 

číslo tel.: 045/5305201 mobil: 
E-mail: zvolen@doprastav.sk 

(ďalej len „dodávateľ") 

Článok II 
Predmet diela 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie a montáž - Dopravné značenie obce Vígľaš -
časť za školou. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dodávku vo vlastnom mene, na 
svoje nebezpečenstvo a na svoje náklady. 
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2.2 Zhotovitel' sa zaväzuje dodať objednávateľovi potrebné zvislé dopravné značky. Zvislé 
dopravné značky budú spĺňať technické požiadavky a budú spĺňať STN 01 8020 
a STN 12 899-1 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje predmet diela dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať 
a zaplatiť cenu dohodnutú v článku IV. tejto zmluvy. 

Článok III 
Lehota plnenia 

3.1 Doba dodania predmetu diela je dojednaná v lehote do 31.07.2014 
3.2 Ukončením zmluvy sa rozumie riadne dodaný a namontovaný predmet diela a jeho 

písomné prevzatie objednávateľom, vrátane dokladov a certifikátov v súlade s 
platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi. Chýbajúce doklady sú 
dôvodom neprevzatia diela. 

Článok IV 
Cena 

4.1 Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade 
so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
Celková cena za dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán ako cena pevná a činí: 

Dodávka dopravných značiek, príslušenstva a dopr. zariadení: 

Materiál: m.j. Jed. cena DPH Cena 

bez DPH 20% s DPH 

1420,50 284,10 1704,60 

-súčasťou zmluvy je cenová ponuka dodávateľa 
(do ceny dodávky dopravných značiek, príslušenstva a dopravných zariadení zahrnúť všetky 
súvisiace náklady, ako sú cena materiálu, obstarávania, preprava hmôt...) 

Článok V 
Platobné podmienky 

5.1 Po písomnom odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom, vyhotoví dodávateľ 
v lehote 10 dní faktúru a zašle objednávateľovi. Podkladom pre vyhotovenie faktúry 
bude súpis skutočne dodaných dodávok potvrdený obidvoma zmluvnými stranami, 
ktorý bude tvoriť prílohu faktúry. 

5.2 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Podmienkou 
úhrady bude skutočnosť, že faktúra bude mať prílohy v zmysle bodu 5.1 tohto 
článku zmluvy a bude spĺňať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra alebo jej 
prílohy budú obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, má objednávateľ právo 
vrátiť faktúru alebo prílohu zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade začne 
plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry alebo prílohy 
objednávateľovi. 



Článok VI 
Ostatné dojednania 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v zmysle 
podmienok tejto zmluvy, s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy. 

6.2 Pre vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom platia prioritne ustanovenia 
uvedené v tejto zmluve. Záležitosti, ktoré neboli výslovne dojednané v tejto zmluve 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. 

6.3 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom. 

6.4 Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo počas záručnej doby bude spôsobilé k užívaniu 
na účel, na ktorý bolo dodaný a zachová si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto 
zmluve, stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými 
normami. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady . 
Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela neodkladne od termínu 
oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. 

6.7 Pokiaľ dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, objednávateľ 
môže zabezpečiť ich odstránenie prostredníctvom iného subjektu a vzniknuté náklady 
uplatniť u dodávateľa. 

6.8 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. 

6.9 Dodávateľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností. 

6.10 Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele a je jeho 
vlastníkom okamihom písomného prevzatia diela od dodávateľa. 

6.12 Osoba zodpovedná za odovzdanie diela za dodávateľa: Ivan Fojtánik, 0907 845 664 

Článok VII 
Zmluvné pokuty 

7.1 Dodávateľ zaplatí objednávateľovi za každý deň omeškania s odovzdaním diela 
v termíne dohodnutom v tejto zmluve, resp. odstránenia prípadných vád 
a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny celej zákazky. 

7.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za každý deň omeškania s úhradou faktúry 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky. 

7.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť dodávateľa uhradiť objednávateľovi 
škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného 
vzťahu vyplývajú. 

Článok VIII 
Odstúpenie od zmluvy 

8.1 Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344-351 Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo 
zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších 



predpisov. 
8.4 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 

nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od zmluvy podľa § 346 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

8.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 
dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomností medzi nimi bude osobne proti 
prevzatiu, poštou, e-mailom. 

9.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len formou 
písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

9.4 Pokiaľ akákoľvek časť tejto zmluvy stratí svoju platnosť v dôsledku zmeny právnych 
predpisov v legislatíve SR, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti, pričom takéto 
neplatné ustanovenia budú nahradené inými ustanoveniami, ktorých obsah je 
rovnaký alebo príbuzný s pôvodnými. 

9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude 
objednávateľ alebo zhotovitel' oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú 
predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný 
účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré 
môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie 
sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne 
známe. 

9.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán si ponechá dva exempláre. 

9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pre 
žiadnu z nich nevznikla pri jej podpise zvlášť nevýhodná situácia a na znak súhlasu 
túto vlastnoručne podpisujú ich štatutárni predstavitelia. 

Vo Vígľaši, d ň a ^ ^ y Bratislave dňa 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

riaditeľ závodu Zvolen 

f -
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pre obec Vígľaš 07.05.2014 

Dopravná značka 
Rozmer DZ š/v 
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MJ Množstvo 
Jednotková 

cena bez 
DPH 

Cena celkom 
bez DPH 

Poznámka 

IP24a 1,00 1,50 1 ks 2 66,70 133,40 fólia 3M, ref. 1, záruka 7 rokov 

IP24b 1,00 1,50 1 ks 2 66,70 133,40 fólia 3M, ref. 1, záruka 7 rokov 

P1 A 0,90 1 ks 2 26,50 53,00 fólia 3M, ref. 1, záruka 7 rokov 

P8 0,50 0,50 1 ks 3 19,00 57,00 fólia 3M, ref. 1, záruka 7 rokov 

P13 0,50 0,50 1 ks 3 19,00 57,00 fólia 3M, ref. 1, záruka 7 rokov 

IP13a 0,50 0,70 1 ks 2 24,00 48,00 fólia 3M, ref. 1, záruka 7 rokov 

IS36a 1,00 0,50 1 ks 1 32,50 32,50 fólia 3M, ref. 1, záruka 7 rokov 

IS36b 1,00 0,50 1 ks 1 32,50 32,50 fólia 3M, ref.1, záruka 7 rokov 

príslušenstvo k DZ 

stĺpik FeZn 060/2 s krytkou 4,00 ks 8 18,80 150,40 

stĺpik FeZn 060/2 s krytkou 3,20 ks 5 15,04 75,20 

stĺpik FeZn 060/2 s krytkou 3,00 ks 4 14,10 56,40 

úchyty US FeZn+rierez ks 52 1,85 96,20 

medzisúčet DZ + prís lušenstvo 925,00 

osadenie a montáž 

montáž značky na stĺpik ks 16 6,00 96,00 

osadenie stípika ks 17 23,50 399,50 

medzisúčet montáž 495,50 

cena celkom bez DPH 1 420,50 € 
DPH 20% 284,10 € 

cena celkom s DPH 1 704,60 € 

Poznámka: 

Ocenené DZ v zmysle STN 01 8020 a STN 018020/Z2 

Na fólie tr. Ref. 1 - záruka na reflexiu 7 rokov, na fólie tr. 2 - záruka na reflexiu 10 rokov. 



bqmfóM 
Doprastav, a. s. 
Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
IČO: 31 333 320 
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I., 
oddiel Sa, vložka č. 581/B 

Reg. značka: 12249/01/2012 
V Bratislave dňa: 30.11. 2012 

Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva, 

ktorým sa v zmysle § 15 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a Smernice generálneho riaditeľa č. 9/2012 

„Podpisový poriadok spoločnosti Doprastav, a. s." v znení Doplnku č. 1 

preukazuje oprávnenie zamestnanca 

Titul, meno, priezvisko: Ing. Marek Očenáš 
Narodený: 19.07.1973 
Trvalé bydlisko: Ul. Janka Kráľa 7, 960 01 Zvolen 
Funkcia: riaditeľ Závodu Zvolen 

konať a podpisovať v mene spoločnost í Doprastav, a. s. 

vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ním riadenej organizačnej jednotky Doprastav, a. s., 
Závod Zvolen, Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen, 

konkrétne: 

1. samostatne, bez predchádzajúceho schválenia iným organizačným útvarom 
spoločnost i Doprastav, a. s. podpisovať záznamy na zabezpečenie správy 
majetku1 spo ločnost i Doprastav, a. s., zvereného Závodu Zvolen práv a povinností 
týkajúcich sa zamestnancov Závodu Zvolen a ostatných činností týkajúcich sa 
Závodu Zvolen : 

1.1 zmluvy na užívanie (nájom, výpožička, vecné bremená) vlastného dlhodobého 
majetku hnuteľného 

1.2 zmluvy na predaj zásob do limitu 10 tis. € (vrátane) bez DPH 

1.3 zmluvy na obstaranie nestrategických stavebných materiálov a tovarov, 

1-4 zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej 
zákazky s podzhotoviteľmi (okrem zákaziek celofiremného významu) 

1 v texte označený ako „vlastné nehnuteľnosti" alebo „vlastný dlhodobý majetok hnuteľný" 
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' .5 zmluvy o dielo v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre 
zákazky závodové, ak je predpokladaná hodnota zákazky do 500 tis. € (vrátane) bez 
DPH 

1.6 zmluvy o dielo s podzhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu v SR a pre 
zákazky závodové do limitu 100 tis. € (vrátane) bez DPH 

1.7 objednávky a zmluvy na nákup krátkodobého hmotného majetku (mimo hardvér) do 
1700 € bez DPH; v prípade, ak je na ich dodanie uzavretá rámcová zmluva alebo 
rámcová dohoda, vždy v rozsahu a za podmienok uzavretej rámcovej zmluvy/ 
rámcovej dohody, 

1.8 zmluvy/objednávky na nasledujúce služby: 
- na metrológiu (kalibrácia/overovanie meradiel), 
- v rámci realizácie stavebnej zákazky na odber elektrickej energie a plynu, na 

dodávku vôd a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou, na zabezpečenie 
zneškodnenia odpadov, 

- na činnosti preukazovania zhody stavebných výrobkov 
- o poskytovaní služby ochrany majetku spoločnosti Doprastav, a. s., 
- o poskytovaní služieb ako sú dodávka pitnej vody, odvádzanie zrážkových 

vôd, odvoz odpadov, odber tepla, dodávka plynu, dodávka elektriny, 
- servisné zmluvy, záručné a pozáručné servisy, 
- na činnosti v oblasti BOZP, OPP a OŽP. 

2 samostatne, s predchádzajúcim schválením organizačného útvaru uvedeného 
v príslušnej časti týchto podpisových oprávnení: 

2.1 zmluvy na predaj dlhodobého hmotného majetku hnuteľného 
po schválení generálnym riaditeľom 

2.2 zmluvy na predaj zásob nad limit 10 tis. € bez DPH 
po schválení výrobno-technickým riaditeľom 

2.3 zmluvy na užívanie (nájom, výpožička, vecné bremená) cudzích nehnuteľností 
po schválení generálnym riaditeľom 

2.4 zmluvy na užívanie (nájom, výpožička, vecné bremená) vlastných nehnuteľností na 
dobu určitú do 1 roka (vrátane) na organizačnej jednotke Závod Zvolen 

po schválení generálnym riaditeľom 

2.5 zmluvy o dielo v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre 
závodové zákazky v SR, ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 500 tis. € 
bez DPH 

po schválení obchodným riaditeľom 

2.6 zmluvy o dielo s podzhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu v SR a pre 
zákazky závodové nad limit 100 tis. € bez DPH 

po schválení výrobno - technickým riaditeľom 

2.7 pracovné zmluvy, ich zmeny a skončenie, ak ide o zamestnancov ním riadenej 
organizačnej jednotky 

po schválení námestníkom alebo vedúcim úseku 
nadriadeným zamestnancovi, ktorého sa právny úkon 
týka 
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2.8 zmluvy o mzde, ak ide o zamestnancov ním riadenej organizačnej jednotky 
po schválení námestníkom alebo vedúcim úseku 
nadriadeným zamestnancovi, ktorého sa právny úkon 
týka 

2.9 manažérske zmluvy vedúcich projektov OJ a vedúcich stredísk OJ, ak je zmluvná 
cena diela vyššia ako 800 tis. EUR bez DPH 

po schválení generálnym riaditeľom 

2.10 dohody so zamestnancami (napr. dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o zrážke 
zo mzdy, dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému 
zamestnávateľovi, dohoda o pracovnej pohotovosti, dohoda o práci nadčas), ak ide 
o zamestnancov ním riadenej organizačnej jednotky 

po schválení námestníkom alebo vedúcim úseku 
nadriadeným zamestnancovi, ktorého sa právny úkon 
týka 

2.11 dohody o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného 
pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak ide o zamestnanca ním 
riadenej organizačnej jednotky 

po schválení námestníkom alebo vedúcim úseku 
nadriadeným zamestnancovi, ktorého sa právny úkon 
týka 

3. za účelom získania, koordinácie a riadenia realizácie stavebných zákaziek 
a stavebných projektov samostatne podpisovať záznamy na zabezpečenie, 
nasledujúcich práv a povinností týkajúcich sa zamestnancov Závodu Zvolen, 
majetku v správe Závodu Zvolen a ostatných činností Závodu Zvolen, okrem 
záznamov uvedených v Prí lohe č ís lo 1 Smernice GeR c 9/2012 „Podp isový 
poriadok spo ločnost i Doprastav, a. s.", ktoré podpisujú dvaja č lenovia 
Predstavenstva: 

3.1 styk s orgánmi štátnej správy, s orgánmi samosprávy, s orgánmi Policajného zboru 
SR, 

3.2 colno-deklaračné služby, 

3.3 prieskum trhu a spracovanie ponuky pre Závodové zákazky, ak nejde o zmluvy 
uvedené v bode 1 a 2 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva. 

3.4 príprava a realizácia stavebnej zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1 a 2 
tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva. 

4. Ak nie je v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je 
uvedené „zmluva" v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a 
dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je 
plnenie uvedené v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je 
rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán 
spoločnosti Doprastav, a. s. 

5. Na účely tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, 
zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá 
pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a. s. alebo ktorá bola spoločnosti 
Doprastav, a. s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania. 
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6. Toto Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť dňom 1. december 
2012 a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie riaditeľa Závodu Zvolen, 
organizačnej jednotky spoločnosti Doprastav, a. s., pokiaľ nebude predtým zmenené, 
doplnené alebo odvolané. 

V Bratislave, dňa 30. novembra 2012 

člen predstavenstva 

Vo Zvolene, dňa 40.42,. ?ďZ 
A 

Prevzal: 

Ing. Marek Očenáš 
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OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Iiig. Jura j Androvič, dátum 
narodenia 25.10.1971, r.č. 711025/8441, bytom Varín, Hrnčiarska 159/140, ktorého(ej) totožnosť som zis-
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preuk 
séria a/alebo číslo: SL 350698, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny registei 

OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Ján Záhradník, dátum naro. -ni 
27.10.1957, r.č. 571027/7155, bytom Bratislava , Tematínska 3233/6, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) 
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: SP 432256, lctorý(á) lctorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 789810/2012. 

Bratislava 2 dňa 7.12.2012 i i 
í í 

\ 

íháckerová 
pracovník poverený notárom 

JUDr. Daígmar Ŕavlukovou 
so sídlom V Bratislave 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

Andrej
Čiara

Andrej
Čiara

Andrej
Čiara

Andrej
Čiara


