
DODATOK č.1
k

ZMLUVE O DIELO 20 dňa 30.09.2010
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na stavbe

".Stavebné práce - "Areál športu a hier".
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

v

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednávatef: Obec Poproč
y

Obecný úrad, Skolská 2, 044 24 Poproč
v f

Zastúpený: Ing. Stefan JAKLOVSKÝ - starosta obce

Zástupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Štefan JAKLOVSKÝ - starosta obce
v /

b) technických: Ing. Stefan JAKLOVSKÝ - starosta obce
V

ICO: 00 324 659

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

0404770001/5600

a

ZhotoviteF: ASHA, s.r.o.
v

Kavečianska cesta 41, KOŠICE 040 01

v v # f

Statutámy orgán: Stanislava USÁKOVÁ - konateľka

Zástupca na rokovanie
vo veciach:

v / f

zmluvných: a) Stanislava USÁKOVÁ - konateľka
v r f

technických: b) Stanislava USÁKOVÁ - konateľka

v

ICO: 36603 147
v

Bankové spojenie: CSOB a.s.
4007458928/7500

Spoločnosť zapísaná: v Obch. registri okr. Súdu KE I., oddiel: Sro, vložka č. 17678A/



v

Cl. 4. Termín ukončenia realizácie stavby

1.1. Termín ukončenia stavby; do 16.07.2012

w

CL 5. Zmena ceny

1.2. Celková zmluvná cena za dielo Je po zmene DPH na 20%

cena spolu za celý predmetzákazky 53 758,25  

hodnota DPH pri 20 % je 10751,65 

celková zmluvná cena za dielo 64 509,90  

VPoproči, dňa 6.3.2012 v dňa

Za objednávateFa : 2a zhotoviteľa:

w r Y r f

Ing. Stefan JAKLOVSKÝ, starosta obce Stanislava UŠÄKOVÁ - konaterka



1

2MLUVA O DIELO
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na stavbe

".Stavebné práce - Areál športu a hier."
f

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonnfka

v

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec PoproČ
v

Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč

Zastúpený: Ing. Iveta Komorová-Hirovská, starostka obce
Zástupca na rokovanie
vo veciach;

a) zmluvných: Ing. Iveta Komorová-Hiľovská
b) technických: Ing. Iveta Komorová-Hirovská

^

ICO: 00 324 659
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.

0404771111/5600
a

Zhotoviteľ: ASHA s.r.o.

Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice

^

Statutárny orgán: Stanislava UŠÁKOVÁ - konatefka

Zástupca na rokovanie
vo veciach:

zmluvných: a) Stanislava UŠÁKOVÁ - konateľka

technických: b) Stanislava UŠÁKOVÁ- konateFka

V

ICO: 36603 147

v

Bankové spojenie: CSOB a.s.
4007458928/7500

Spoločnosť zapfsaná: v Obch. registri okr. súdu KE I, oddiel: Sro, vložka číslo 17678/V

.V

Cl. 2. Východiskové podklady a údaje
2.1. Východiskové údaje:

Názov stavby: Stavebné práce - Areál športu a hier
2.1.1 Miesto stavby: Obec Poproč
2.1.2 Investor (stavebnik): Obec Poproč, Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč



2.2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 23. 09. 2010
predložená na zákazku na zákiade výzvy verejného obstarávateľa 20 dňa 20.09.2010

v

čl. 3. Predmet zmluvy

3.1. Predmetom ^mju^Je uskutočneniestavbyuvedeneJVČL 2^bod.2-"1v l'o,z,sahu podľa
projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú
charakteristiku diela.

3.2. Zhotovitef zabezpečf kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok
^^^allrľ+o^ka^i vt!ľ/S,r>^'d^né!1fJ, ,príl.^e"č:"1 k ^JŤ"°^ľluve a pc!?.ra ProJektoveÍ
^ľ^^lľr^h J^rr!efttl?/if^!^ ,tp,r^^ ^L^O^l"^ ľtc?^M _ ???I^a..-P?.mie.no
^SnychJ?-rŕll^ny-n^slav?b.nym úradom' Podľa platných STN a zabezpečí revízne
správy vtých pnpadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaislenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadenŕ vznení
neskorších predpisov.

SteLzab^^^otrebn^^sku,avyrobnÍdokum!ntóau^dra.Požiadaviek3.3.

uvedených vprojekte a po odsúhlasenf projektantom zabezpeči jej'kompletnú
realizáciu.

3.4. Všelky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviter, dielo zhotovf na
vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.

?nbrÍ^^t^L^w^^Lľ^l T+jl^dCll,d,?k^n^ľ,1^pr^d:Tif! .fľluvy-.-l?re^e^m?. za3.5.

podmienok stanovených včl. 4 tejto zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenupodračL5tejtozm!uvy.

v

Cl. 4. Lehota realízácie

4.1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.

4'2' ^i^I?^^L^ÍF^Ldi^o,ľ:^o^ovf^ľJ!^rf51_?!3ho?nutym.termínom' zaväzuie sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom íermfne.

4.3. Dodržanie lehoty realizácie 20 strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenía nie je zhotoviteľ v omeškanŕ so
splnením záväzku.

^'P^^^^^^rŕÍ^ÍJ^^^Í^^^^I^^Í C^l^^^^^m^l^^^ľh ^^^^n^^^-^^^4.^^!'^^^J^;^?^lľ^4.4.

?^erTL^l°n^ p^^ľl?iľl,fplľTľ!l^T!uv^ ;^oviľ^!lL^:?ra^ v^^
^THPmÍQSn^el?i^imn^n,^^ľro^l^r^^^ľa^h""0^?-^
podmienok bude po ukončenf celého predmetu zmluvy spísaný konečný prebeŕací
protokol vzťahujúci sa na celý predmet zmluvy.

v

Cl.5. Cena

5.1. celková zmluvna cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tej'to zmluvy je stanovená
dohodou zmluvnych stran v súlade so zák. č. 18,1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č.
í7^9.9ÉL?'-21., l_Je.d?l?zen.a 2hotoviterom položkovitým oceneným výkazom výmer,
ktorý tvorí prílohu Č. 1 k tej'to zmluve.



5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 Je
cena spolu za ceiý predmet zákazky 53 758,35  

hodnota DPH pri 19 %je 10 214,09  

celková zmluvná cena za dielo 63 972,44  

5*3- y cenepodra bodu,5-2-sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a"vypratame.zariacfenia staveniska zhotovitera, ďalej-všetky správy, skúšky; atesty,
certifikáty a pod.

5'4' ľ*??JľLs.t.a^n??Í>r?ca dodávok', v ktorych nie sú uvedené jednotkové ceny, sa
°bJe/<?ávateF(?m pri 2hotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté
v iných cenách.

^/^^iv^T^'^^n^v^?/Tfľo^i.^?z>?..^yrT1er'...sú pre tú istú položku5.5.

stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu a sú nemenné
5.6. Ceny za práce naviac budú účtované nasledovne:

a) v prfpade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviter účtovať
jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,

b) vprípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviter účtovat
cenu, podľa smerných cien platných pre prísfusné časové obdobie v ktorom majú
byť naviac práce realizované,

c) vprípade prác, ktoré nie sú uvedené pod písm. a, b) tohto bodu, bude zhotoviteľ
účtovať cenu vrátane DPH v hodinových zúčtovacfch sadzbách vo výške:

stavebnýrobotník 11,61  /hod..

odbornýpracovnfk 13,27 /hod..

technický pracovnfk 18,25 /hod..

5'7' yy"k^fv^-VÍe-trkycÍ-n?v!ac.p^ácsích finančnym ohodnolenim vzmysle bodu 5.6
=^°^wTTO?red.,Pred.teh-zacatlm ..p-y- -p.-
^sta bnomdenníku- Kich rea"zácii zhotoviter P"st"pi bezodkladne po podpísan /

dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami.
5.8. Zhotovite^ sa zaväzuje,^ že nezrealizované práce adodávky odsúhlasené

°bJednwater(T"prq^omastavebnym dozo- budú zceny äielaodpoôftane
a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.9. Zmenu ceny za celé dieio zíÍŤulu naviac prác bude možné meniť len dodatkom ku
základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami:

v

čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviterovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.
6.2. ^^r.^\7z^l^n^^^^r^l\-^^^a^^ jŕÍ^?/ Íl(?ľ?ÍILVyo.h>faktLÍr. popredchádzajúcom odsúhlasení realizovaných prác a dodávok objednávaterom;~ktoré

Do týchto bodov uchádzač uvedie výšku hodinovej sadzby za práce.



1

zhotoviteľ vystaví a odošle objednávaterovi 1 x mesačne do 10-tehodňa
ľ+Tr1!?^/1?^^ T^^cr^^5^^^^ai^! ,-T^siiT^"a^?ľ^^eL^/ľ^tovaceJ faktúl'yl
ktorú odošle po pfsomnom odovzdanf a prevzatf diela objednávateľom.

6.3. zhoŤovfte[ ^IÍ^Íp"s^le^p^;^vyučtovat/ cl^rÍl^n^tľ "SP^Sj?Jboľl',_^túra,musí byť
zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie,
ktoré je vsúlade soceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz
vykonanych množstiey. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrázniť
a na požiadaníe uviesť oddelene.

6.4. Vykaz _mnozstva vykonaných prác musí byť potvrdený technickým dozorom
objednávateľa.

6'5' celkovedoučtovanle.za zhotovené diel° v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná po
ukončenf prác konečnou faktúrou.

6.6. Konečnu faktúru zhotoviteľ Predloží kudnu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy
ä^Uefh,(LC??^r^?31 J^stii/ ,^r!.^n?^^L?ľ^-bľje.-?b ahov?f. supisuhradených
dielčích faktúr a rozdiel ceny k úhrade podfa dohodnutej ceny vrátane DPH.

6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti
danového dokladu vzmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 2. z. o dani z pridanej
hodnoty.

6.8. V prípade, že fakíúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,
objednávater je oprávnený vrátiťju zhotoviterovi na doplnenie. V takom prípade nová
lehota splatnosti začne plynúť doručenfm opravenej faktúry objednávateŕovÍ.

6.9. Lehota splatnosti faktúr bude minimálne 90 dní ak sa obe zmluvné strany
['+^dr^?^ľJľrThy^lÍ^Íroc2?^^?^^T/^ nfi^f^?ľé^ !'ľ^
ktoru uzatyon objednavateľ s podohosPodarskouPlatobnoua9entúrou V prípade, ze
splatnosťfaktúry pripadne na deň pracovného vofna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližšf nasledujúci pracovný deň.

6.10. Pfatby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotovitef a za
.Z^PJ?^niei-f?!?úr^s!l_.l:?XažuJe °dPísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa
v prospech ÚČŤU zhotovileľa.

6.11. Ak ]e_objednávater v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovat
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% znezaplatenej sumy za každý
deň omeškania.

6.12. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržaf 10% z ceny diela do doby odstránenia vád
a nedorobkov uvedených v zápisnicí z preberacíeho konania.

^

Cl. 7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

^,tl^it^L^p^fr?fnl^to/^^6,^e^t?t2^^Jle^?to"VTtľ^7.1.

dokumentacie, oceneného výkazu vymer a podmienok zmluvy a že počas záručnej
lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7'2' ^^!?^Lj^ip^vQe^^ai/t/y.Tf^ <^é,;i:p^dT]^.-.rľÄ^:-?5s.e-,íeho.,?d?vzdani^
objednávaterovi Zavady, ktoré sa prejavili po odovzdanfdiela zodpovedá zhotoviter
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Záručná lehota^ za vykonané práce je 60 mesiacov a zacína plynúf odo dňa
odovzdania ^ diela objednávatefovi. Na zabudované prvky, na kťoré zhotovitef
odovzdďpri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy/sa vzťahuje záručná doba
pocfľa týchto záručných listov.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať^s odstraňovaním prfpadných vád predmetu plnenia
^^ ^J ^ ^^L P-^,."Platn-oprávnenej
reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.



t

7'5' ?h^vit!Lr^dP^edáJa,vady.cÍiela' ktoré budúsPôsobené použiŤím podkladov
^fL:.p-OSJ<yÍnu!y(?_h, obiedr1ávaterom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej
starost^nemohol zistif ich nevhodnosf alebo na ňu upozornil objednávateTa
a ten na ich použÍŤí trval.

7i6' ?:ot5>ľlteLs.a.?aväzuje,pre"príPad vady diela- že Počas záručnej doby má
objednávater právo požadovaf a zhotovitef povinnosf bezplatne odstrániť'vady;

7.7. pbjednávater sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplaínf bezodkladne
P°JeJ z'stenf pfsomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 lejto
zmluvy.

7'8' ^f-h??Y!teL^eocc??/?ni Vady vdoľlodnuteJ lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich
odstránenie na náklady zhotoviteľa.

v

01. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. ZhotoviteF vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
^^dhnr^teL^T ^^^^e^^.doľ^[ zh?íoviteroyi SŤavenisko pre vykonávanie8.2.

^tayeb"ych-prác.-.zbavenéPráy tretfch,osôb v súlade s podmienkamiprojektove)-
dokumentácie v týchto termfnoch: do 7 dní po nadobudnutí uéinnosti tejto'zmluvy

8'3' 2biedľŕľ-a}eLí^i30vinny<,od?vzdať stavenisf<° vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na
ňom začaf práce v súlade s projektom a s podmienkami'zmluvy. Súcasne s
odovzdanfm staveniska odovzdá objednávateF'zhotoviteFovi aj všetky stavebne
povolenía.

8'4' ^e^n5v?!TL?^oxv^..zt^??-VÍteIovl_?rL?dovzdaní SŤaveniska vytýčené základné
smerové a výškové body. ObjednávaŤeľ súčasne presne vymedzf hranice staveniska.

8'5' ?lltÍt^tlĽ.?[.ed-^z^áJTn.Jnr1.. pl^ác. zab?2pečí vytyčenie všetkých podzemných
a nadzemných vedenfa inžinierskych sietfna stavenisku.

8'6' ztľÍ?^itTLZC)dpovedá za Poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí /

v dotknutom území.

8'7' ?^s^e s..od?vzdanfm staveniska zabezpečf objednávater zríadenie ciest na
príchod a príjazd na stavenisko.

8.8. Objednávatef k termínu odovzdania staveniska určí zemníky o ploche 200 m2 a
älÍ(^LO^^Í)^a^uÍ,e/.zr.ealízácie.s,tavebn?-časti °Ploche 20° m2 a pnstup k nim.
Zemnfky a skládky budú v max. vzdialenosti 0,5 km od staveniska.

8.9. ^r^n^ÍP^ľr^Í^^i^i^rfl^^i&^^^^^Í^/ r^^^L ^Tj"iŕTi^^^^^^Í'L-.^>^^^.'./ÍÍ?^!'^^!^^:i^ľ!^^Í^^ i^^^^
^^^^^^én^^^a\^S^^O^e^^^?Ir}^^c^^ ob_st.ar?a uhradí tieto práce objednávater. U.iestňovanie a udržiavanie dopravnych znaaek
v súvjslosti s realizáciou stavebných prác obstará a uhradí zhotoviter.

810 ^^l+t?/ie7^andooč^fou^^l^y^Ty^^ir?/ych,PIS^-n? llo^k<!pávky c?,t?SŤará a
poptókyja-ne.,zná.ša..oblednávater' .popiatky,a' prípadné pokuty za dlhsí"ako
dohodnutý čas užfvania uhrádza zhotoviter za dobu, po ktorú je v omeškanŕ.

8'11' 9bÍednJ?va1Serodov2d^ zhotoviterovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie
diela v 3 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 7 dn /

8'12' ľL.r!Y?Ízk.ové'<,so?iálne' Pr!Padne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje
zhotovterv^d6,^ektovou ^umentáaou, Náklady na projek, vybudovanie;
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súeasfou
zmiuvnej ceny podFa čl. 5 tejto zmluvy.

8.13. Stroje, zariadenía a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska /

su
majetkom zhotoviteľa.



8.14. Zhotovitef zabezpečf na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadenf a ich presun zo skiadu na
stavenisko.

8.15. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu ocfovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady podľa prílohy č. 14 Sadzobníka pre navrhovanie cien
projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma
UNIKA Bratislava v roku 2007.

8.16. Zhotoviteľ zabezpečf na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu
vstupovať iba poverení pracovnfci objednávateFa.

8.17. Zhotovíteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.

8.18. Objecfnávateľ _zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteFa
nebude rušený neoprávnenými zásahmí tretích osôb.

8.19. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
8.20. Zhotoviter zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviter odstráni na

vlastné náklady odpady, ktoré sú výstedkom jeho činnosti.

8.21. Objednávater zabezpečf pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej
energie o príkone 10 kW, úžitkovej vody o pn'kone O l/s a pary o príkone O kg/hod vo
vzdialenosti max. 50 m od hraníc staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných
energif hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.

8.22. Objednávateľ zabezpečf vsetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre
vykonanie diela.

8.23. Zhotoviter sa zaväzuje vyzvať objednávatera na kontrolu všetkých prác, ktoré majú
byt' zakryté alebo sa stanú neprfstupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednávateľ nedostavfa nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať
v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je
zhotoviteľ povinny toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, Iba že sa pri
dodatočnej kontrole zistf, že práce neboli riadne vykonané.

8.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k
účasti na skúškach podľa bodu 8.29.

8.25. Zholoviteľ je povinný viesť stavebný dennfk v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č.
15 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý
vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2007.

8.26. Objednávater sa zaväzuje vykonávať technický dozor v rozsahu podľa prňohy č. 6
Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý
vydaia so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2007.

8.27. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela.

8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dnŕ pred odovzdanfm pnsluénej Časti diela
vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného dennfka naj'ej prevzatie.

8.29. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou
dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

8.30. zhotavlteľ sa z^^}^^^^^^ -,s"?/!?<iT^?^ l^dľxľ^^?t^?n.ie. i:),roJekto/VTJ
dokumentácie so zakreslenfm všetkých zmien podfa skutoôného stavu vykonaných

ŕ

prac.

8.31. Dielo bude^zhotovitefom odovzdané a objednávatefom prevzaté aj v prfpade, že v
zápise o odovzdanía^evzatfbudú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe
ani v spojení s Ínými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tíeto
zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdani a prevzatf diela
so stanovenfm termínu ich odstránenia.



8'32' y^?iu.-sa.roz.L",nie.od^hylka v kvalite' rozsahu a parametroch diela stanovených
Proiektovou^ dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickymi
normami a predpismi.

8.33. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

v

Cl. 9. Zmluvné pokuty

9'1' ^izhot?^iíť.?dovzda^iel?uy?denévčL 3 Potermfne uvedenomvods. 4.1, zaplatí
zml.T"-pok"tu vo výške °' °5 % z ceny uvedenei v ods- 5.2 za každý začaťydeň
omeškania.

9'2' ^Í.2t.loto_vite,r-nf5>?str_á.?i vady v/d?hod-n-ul°-m-tej-míne podra ods- 7-4-' zaPlcltí zmluvnú
KS^oT^SäÄ=.;,w1e sk prepoi"-newa-

9'3' .VÍ>,rlP^;?T^^AVyPraJa?lm staveniska zapfatf zhotovíter zmtuvnú pokutu vo
vý!ke 1^20EUR(1 °00.18 sk prepočítané P°dľa konverzného kurzu 3Í1260) za
každýdeňomeškania.
/

9'4' ^LrS?ľx5T!,T^ ^^ÚĽľô.že_^b,J?dnávater UPfatniť Jednostranným zápočtom
z mesačných faktúr, resp. konečnej faktúry.

v

Cl. 10. Zodpovednosť za škodu

10'1' ?^!ívft?Lsa,z,avízuJe.Y?fkonať,s,prihtiadnutím na oko'nosti prfpadu všetky opatrenia,
potrebné na odvrátenie škody alebo najej zmiernenie.

10.2. Kazda zmluvna strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, ]e
zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

103 ^'ďena1^t2a,nazb^raslpl^llpTv^^tidr^eJp^^^J s anšek<^s^amsupôedoeb1eyn^
okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

10'4' ^tk_.yzľikFn?_šŕocia_navyl<onanyc^ práca?h amateriáloch vobdobf, vktorom je
zhotoviter povinný sa o ne staraf, zhotoviter odstráni škodu na vlastné' nákľady;aby
vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

1a5' f^?^it^L^^?/y^ť!Í^ík0^ ^?^Le.-SRÔS??erlú./vlastnyľ1 zavinenim počas
^Zh=^, PSV ^^-^^ rama, ^dnost^ ^vady
alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciudieTa.

1 °6 ^Ťhovvit^rh^^^^/in^^^^^ ^^z<í^lt!^ye.Iľ^. ^^^°^^o^z^astavby objednávatefovi zabezpečiť krytie poistemm zodpovednosf za'škodu~ktora
^ inému^vsúv,stosti so stavebný., a montážnymi prácam, vykonávany.^a
stavbe, uvedenej v či. 3 bod 3.1 tejto zmluvy.

v

Cl. H.Vyššia moc

11'1' ^ľ ^^ŕJto-.zľluYyusa"z,a.vysšiu moc považujú Prípady ktoré nie sú závislé, ani
^_nemôzu^ ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, ziveFné
pohromy, atď.

11.2. ^ffia ^+prLnr^ľ!el^Jr? ^i^Jt^^ľ+elľ^žľ^rJ1 ^ľ l.TÄTia^^-od^k^tnu?a,sa vyšše^
moci, strana, ktorá sa^bude chcieť odvolať na vyéšiu moc, poziada druhú stranu
^^^^ľw-^^e^k^
lľí..Ír?ľ^'-llt?.rá-.?a,..odvo!ala.na.vyšš'lJ moc'právo odstúpiť od zmluvy. Učinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.



v

Cl. 12. Ostatné ustanovenia

12.1. Zhotoviter bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradách, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby, najmenej
raz za 2 týždne.

12.2. Objednávateľ a zhotovíteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im
boli_zverenézmluvným partnerom nesprístupnia tretim osobám bezjeho pisomného
súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

12.3. Zhotoviteľ bude pn
f

plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťoiL Zaväzuje sa dodržiavaf všeobecne záväzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávatera,
zápísmi adohodami oprávnených pracovníkov zmluvných stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami doíknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviter vzáujme dosiahnutía
zodpovedajúcej kvality stavebného díela použije vzmysle stavebného zák. Č.
50/1976 Zb^vznenineskorších predpisovna jeho r'ealizaciulen' SŤavebne vyrobky
splňajúce_ podmienky zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v'znen
?es^ršŕ1] ľT(?pí,sov'..r^sp"/ vyhlásk/ č-"246/1995 2-.z^ ocertitikácii výrobkov
aprfslušné doklady predložf objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním
a súhrne pri preberacom konanf diela.

12.4. ZhotovÍŤeľsa zayäzuje, ze umožnfvstup na stavenisko zamestnancom kontrolných
orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.

12.5. Zhotoviter sa zaväzuje že najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predloží
k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii
zákazky.

12.6. Ak uzavre1é doh.°^y TaJÚ VPIyv na PI'edmeŤ alebo tenrlin splnenia záväzku musf byť
súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku ktejto zmluve.

12.7. Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušítúto zmluvu, ak:
nedodržfíermín dokončenia diela o viac ako 30 pracovných dní bez odôvodnenia;
zhotoví dielo, ktoré nedosahuje základné kvalitatfvne parametre podľa
pnslušných STN;
pocas reaUzacie dielavstúpi do likvidaciealebo najeho majetok bude vyhlásený
konkurz, reštrukturalízácia alebo začaté proti nemu exekučne konanie;
vykonané práce bude fakturovať v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto
zmluvy alebo ich zaplatenie si bude nárokovať opakovane;
použijeiné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom,
^í^+(Ín^!^?rľ,^Le,bo.v^llc?:rl^ ^L° _^?ľoLe.^i?odnrlierlkam,i dohodnu1ymi
v tejto zmluve (zmeny vrealizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom
avprfpade potreby neboli premietnuté aj do zmluvy o poskytnuŤi nenávratného
finančného príspevku);
vykoná akúkoľvek zmenu diela bez súhlasu objednávaŤeľa, ktorému musf
predchádzať súhlas PPA;
na strane zhotoviteľa vzniknú nepredvfdané okolnosti, ktoré zásadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy a súcasne nejde o okolnosti vylučujúce
zodpovednosť zhotovileľa;
preukázateľne poruší v rámci realizácie díela predpisy SR a ES súvisiace s touto
zmluvou;
poskytne objednávaterovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa diela;
počas realizácie diela dôjde k strate alebo poškodeniu diela alebo jeho časti,
materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné
nákladya nezabezpeči, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy o diefo;
bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky vyplývajuce z tejto zmluvy'na
treliu osobu.



\

12.8. Objednávateľ podstatným spôsobom porušÍŤúto zmluvu, ak:
E^^rľ^!^?,i^<^il;í^!,ú?LÍ^ llll^?f[f^e?5LnaJeh,°?aJ^tok bude vyhlásenv
konkurz reštrukturalizácia alebo začaté proti nemu exekučné konanie;
r^?o!^yíne-.2h.ot.ovjterovi.súčinnosť (SPOIUPÔSObenie) dohodnutú vtejto zmluve,
tLt?.-a?invdc)s1aÍočn^ PrimeraneJ[ehote atoto neposkytnuíie súčinnosti zmarí
zhotoviteľovi možnosť vykonať diefo;
je v omeškaní so zaplatením peňažného záväzku voči zhotoviteroví o viac ako 30
dnf;
na strane objednávatera vzniknú nepredvfdané okolnosti, ktoré zásadne zmenia
podmienky plnenia predmelu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučuiúce
zodpovednosť objednávatera;
preukázaterne porušív rámci realizácie diela predpisy SR a ES;
poskytne zhotoviterovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa diela.

12'9' yjlrípad^ ._p?dst.a1né,ho/porušenia zmluvy má oprávnená strana právo odstúpiť od
^^iť^r^^^,o^%?^I^^^^PIÍVľ^^ st^a-°^á^ ^e/ozh0^^^
ssss ^sňss;sss. s ^ss
^!^lt1nuJľ^čer^h f?ÍTOT.ľ^c?:.-prella^l VÔJ^.°J:> áv[1en?._ str^ny povinnej Strane-
^^^^ľn/?(lmfiTl^ ^^ill ^Í^ŕY ^r^,.^poánln?stí_^^n.^zo_ZT'Yy
°^6  °^1 s^doM^;1anáhl;3c^ko^YznlknuN.P(mšením
^^an^u^chljstanovenft^úcich savorby Práva-alebovorby'zákonac:
513ÍT1,^ob[?hodneh-konn"<a.rtešmPorov medzi -'uvny-,
^?. ^TT', ktor?..p?dra Preľavenei vôi6 'strán alebo vzhfadom na svoju
povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

12.10. Zmluva sa ukončí:

^ fli.^-nyľ_?plnTnŕm,v dohodnutom čase a súčasne uplynutím doby;
b) mimoriadne do uplynutia času:
ba) dohodou zmluvných strán;
bb) odstúpením od zrnluvy z dôvodov bližšie vymedzených vbode 12.7 a 12.8 tejto
zmluvy.

2'11ľ yy_p-ove?ná,.t^hota?lčína ptynúť prvvm dňom nasledujúceho mesiaca po doručenÍ
výpovede druhej zmluvnej strane.

2.12. Vprípade dočasného prerušenia alebo definitfvneho zastavenia prác na diele
zdô^o?ov.na,?tr?ne obiednávatera, zapiatí objednávatef zhotovÍŤefovi skutočne
vynaložené náklady.

v

Cl. 13. Záverečné ustanovenia

13'1' ľ^áry^;^^^^tl^b^h"f?rLuv^y5h./st^n^p.okiar' ?ie sú stanovené touŤO zmluvou,
sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismL

13'2' ^^!v"e^T^r!.y.-a"do?Lnt<y.teJto, zmluvysa budú robiť formou písomných dodatkov
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

3'3' ?-bi?ve._^mluv?é,strany s? zaväzuiú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Pnloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok;.

13'5' .TáL!^fmJI?y-a-JeLvyh.ot_?ve.n?.v pi^tich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviter obdržf dve
vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.



13.6. Zmluva o díelo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy a účinnosť nadobudne iba v
prípade podpísania zmluvy o poskytnutf nenávratného finančného pnspevku medzi
objednávaterom akoprijímalerom NFP a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako
poskytoyaterom NFP a to do 30 dnf po uzavretí uvedenej zmluvy o poskytnulŕ NFP.
V prípade neziskanja NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia ZoD bude platnosť ZoD
ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.

^ o^ ^/^.V KoŠiciach dňa V Košiciach dňa 36. O^, ^>f0
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Stanislava UŠÁKOVÁ- konateľka Ing. Iveta Komorová-Hiľovská, starostka obce


