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DODATOKC.2
K

^u^o^zo^...^..^.'

uzavretá

vzmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodi^ zákonník v zneoí neskorilcfa pret^risov

medzi

OBJEDNÁVÄTEĽOM:.

obchodné meno: Obec Poproč
adresa sidla: Obecný urad, Školská 2, 044 24 PoproC
IČO: 00 324 639
v zastúpení: Ing.ŠtefanJAKLOVSKÝ-starosta ^-^.^^

t,-t Tl S ..
f-
^? ' FlfBU:y-^A^a

ZHOTOVrTEEOMi VybavuÍ ž̂_%%,
>.'

'^Ľ.

L

obchodné meno: ASHA, s.r.o.
adresa sídla: Kavečianska cesta 41, 040 01 Koäice
IČO: 36 603 147
IČDPH: SK2022132695
v zastúpení: Marián CIMBALA - konateľ ZMENA KONATEĽA

Ostatné častí bez zmeny

jy. ^, J?0^
Poproč,

CLJLÓ
^ ,^

'^ íŕ
Qf '̂T^-I 1^psi^:^c^ 'f^&nskacesta^

v

n<"^

..>.^fa- oi KOSICE......^..........................v^^, fSQl^ W W-tét3m,SK.lW.WÉ9í.
lA *.^~. 5i1

Obec ^ ASHA s.r.o.^f
ťv -.ľYl

Ing. Stefan JAKL Marián CIMBALA
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DODATOKC.1
K

v

ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 15.12.2011

uzavretá

v zmysle § 536 a nasl. zákona í. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov

medzi

OBJEDNÁVA TEĽOM:<

obchodné meno: Obec Poproč
adresa sídla: Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč
IČO: 00 324 639

v r_

v zastúpení: Ing. Stefan JAKLOVSKÝ - starosta

a

ZHOTOVITEĽOM:

obchodné meno: ASHA, s.r.o.
adresa sídla: Kavečianska cesta 41, 040 01 KoŠice
IČO: 36 603 147
IČDPH: SK2022132695

v zastúpení: Stanislava UŠÁKOVÁ - konateľka

Článok XIV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom nasledujúcun po dni jej zverejnenia a to iba v prípade podpfsania zmlu-
vy oposkytnutí nenávratného fmančného príspevku (ďalej len "NFP") medzi verejným obstarávateľom ako príjí-
mateľom NFP a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako poskytovaterom NFP a to najneskôr do 60 dnÍ po
uzavretí uvedenej zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy
o dielo bude platnosť tejto zmluvy ukončená bez fmančných nárokov zmluvných strán.

Ostatné Časti bez zmeny.

Poproč, 16.3.2012
a  3

^ ^̂
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c Poproc ASHA s.r.o.

Ing. Št^fan JAKLOVSKÝ StanislavaUŠÁKOVÁ
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ZMLUVAODIELO

uzavretá

v zmysle § 536 a nasL zákona č. 51 3/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znenf neskorSfch prcdpisov

medzi

r

OBJEDNÁ VA TEĽOM:.

obchodné meno: Obec Poproč
adresa sidla: Obecný úrad, Školská 2,044 24 Popročw

ICO: 00 324 639
w

v zastúpení: Ing. Štefan JAKLOVSKÝ - starosta

a

ZHOTOVITEĽOMi.

obchodné meno: ASHA, s.r.o.
adresa sídla: Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice
[čo: 36 603 147
IČDPH: SK2022132695
v zastúpení: Stanislava UŠÁKOVÁ - konateľka

Článok I
Predmeí ynluvy

1) Zhotoviteľ sa touto zmluvou a za podmienok v nej dojednaných zaväzuje vykonať nasledujúce dielo:
Stavebné práce - Úprava verejného príestranstva v obcíPoproč

2) podľbnejsf,ro5Is^rtcado(láTOk-ktore má zhot<""te1' vykonať. Je "bsiahnu^ vo v^kaze poloziek, ktoi^ tvori
prílohuč.lktejtozmluve.

3^ íSe^fj!t!Lsi^°ľL!!lfŕivľ.lÍ ^T^??S.ienok v neÍdoJednan^ch zaväzuje, že prevezme riadne vykonaný pred-
met diela a zaplatf zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela.

Článokll
Miesto a čas vykonania diela

1) Zhotoviteľ vykoná dielo na nasledujúcom mieste: Obec Poproť

2) aotowte1' vykonáďe!,°do 12 me8iacOT slomm <lvanásť'mesiacov od SPlnema Po'"°"°stf objednivateľa podl-a
článku VII odseky 1 a 2.

3) Dohodnutá lehota na vykonanie diela sa bez ďalšieho predlžuje o dobu:

a) ^e?a?_ob:ľ?náYateľa s Poskytautím súčinnosti vyžadovanej touto zmluvou alebo vseobecne záväznými
právnymi predpismi;

b^ ^?!ia.i?ľ^neÍ?O^I?y} nePriaznivych klimatických podmienok (vonkajšia teplota menej ako +5°C, silný
alebodlho^ci dizd.apod.)alebo inej skutoCnosti, ktort doíasne znemoauje alebo dotasnez^dne-sťí
žuje riadne vykonanie diela a nebola zmluvným stranám známa v čase nadobudnutia účinností tejto-anÍuvy;

^i- ..K^fOn; .^a^
3;
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CIánok III

Cena za vykonanie diela

1) Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej cene za vykonanie diela:

cena spolu za celý predmet zákazky 14 923,41  

hodnotaDPHpri20%Je 2 984,68  

celková zmluvná cena za dielo 17 908,09  

SIovom: sederonásťtisícdeväťstoosem EUR, 9 eurocentov s daňou z pridanej hodnoty.

2) Ak táto zmluva neurčuje inak (článok V odsek 5), zmena dohodnutej ceny za vykonanie diela je možná iba na zá-
klade písomnej dohody oboch zmluvných strán.

3) Ak právny vzťah založený touto zmluvou zanikne pred prevzatím predmetu diela objednávateľom, najmä ak nie-
ktorá zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu stanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom,
vrátane odstúpenia od zmluvy podl'a § 552 odsek 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších
predpisov, alebo ak právny vzťah založený touto zmluvou zanikne z dôvodu dodatočnej nemožnosti pbienia,
zmluvné strany sa bez ďalšieho vyporiadajú nasledovne:

a) objednávateľ nadobúda okamihom zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou vlastnícke právo k
predmetu diela, v rozsahu, v akomje uskutočnený k uvedenému okamihu;

b) na objednávateľa prechádza okamihom zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou nebezpečenstvo
gkody na predmete diela;

c) zhotoviteľovi vzniká okamihom zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou právo na zaplatenie po-
memej častí dohodnutej ceny za vykonanie diela, ktorá zodpovedá riadne vykonaným prácam a dodávkam do
okamihu zániku právneho vzťahu, a to vo výške cien za také práce a dodávky, ktoré sú určené vo výkaze polo-
žiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, prípadne vo výške cien urĎených postupom podľa článku V. V
prípade podľa § 552 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovje namiesto
okamihu zániku právneho vzťahu rozhodujúci okamih, keď zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbomej starost-
livosti zistiť skryté prekážky znemožňujúce vykonanie diela. Objednávateľ zaplatí takto určenú pomemú časť
dohodnutej ceny za vykonanie diela do 30, slovom tridsiatich, dnÍ po doručení faktúry zhotoviteľa.

Článok IV
Platobné podmienky

1) Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie dohodnutej ceny za vykonanie diela dňom prevzatia predmetu diela ob-
jednávateľom.

2) Dohodnutá cena za vykonanie dielaje splatná na základe fakturácie zhotoviteFa, uplynutím maximálne 30., slovom
tridsiatym dňom po doručení faktúry objednávateľovi.

3) ObJednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru zhotoviteFa, ak je vystavená pred vznikom jeho nároku na zaplatenie
dohodnutej ceny za vykonanie diela, alebo ak neobsahuje náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Neuhradenie takej faktúry nezakladá omeškanie objednávateľa.

4) Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej ceny za vykonanie diela, zhotoviteľovi vzniká
nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výSke 0,05%, slovom päť stotín percenta, z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

ČIánok V
Zmeny diela

1) Rozgírenie diela, najmä vykonanie naviac prác a naviac dodávok, je možné iba na základe písomnej dohody oboch
zmluvných strán, uzavretej nasledovným spôsobom:

a) písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným ätatutámymi orgánmi alebo písomne splnomocnenými zá-
stupcami oboch zmluvných strán; alebo

b) zápisom v stavebnom denníku, podpísaným zástupcamí oboch zmluvných strán vo veciach technických (člá-
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?l?-^lilí/i? v^lLiba.zaprefp?kl?dy'že cena za vykonanie diela sa má v dôsledku rozšírenia diela zvýšiť naj-
viac o 1000,- EUR, slovomjedentisíc eur.

/i} ^!La?-l^istľ?L]:?sor?ne'"s?ôs?b?t?1 podľa odseku} ' nedohodnú inak, práce a dodávky, ktoré sú ocenené vo

vykazepolo^ k^tvori prllohu . 1 ktejtozn.luve, sapri r^i dielabez ^ieho ocema.vnak^icena:
tomp^ S^^Í,^to^lT^riS^^iceT^^^p^^^^dSfa^lT^cihra^ii^^Mdyocene
prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať.

3^ ^l?f^StsJSy<,P^T.nÍ/f?"s??Tl^dJ?<o?s!ku.l'.nTdoho^ú,.in^'.!ozšfren!^
nanie drobných prác a dodávok, nie je dotknutá lehota na vykonanie diela. V ostataých prípadochsafehota'na ^-
^^ie^l^upr!v1í p.íso^°^ d??.odou.^lT^ch sfr^'. yz.awetou spôsobom podľaodse^^
diela nadobúda v takom prípade účinnosť až uzavretím dohody o áprave lehoty na vykonanie diela.

4) S?!Ii!e.íi!lí !!?imä"n,e?/k.°?anie niektoíychdohodnutých prác aiebo dodávok, je možné iba na základe písomnej
dohody oboch zmluvných strán, uzavretej nasledovným spôsobom:

&) ?ís.!??^ŕía^ľ.!!.!ejit0.7?111"^ PodPísan^m štatutámymi orgánmi alebo písomne splnomocnenými zá-
stupcami oboch zmluvných strán; alebo

b) zá^isom.v stavebnom denníku, podpísaným zástupcami oboch zmluvných strän vo veciach technických (člá-
nok XII).

5^ ílk,!ia^ÍľÍ,Í^^^"s?^T^?i??^^odse^4.\n,Tdoho^ú.m^,do?odnutá cena za vyko"a"ie diela sa
bez ďalšieho znižuje o cenu prác a dodávok, ktoré sa v dôsledku uzavretia dohody o zúžení'ďieTa nevykonaJÚ:

6^ A_ks^zmlu1/n^.s?any Písomne' spôsobom podľa odsehi 4, nedohodnú inak, zúžením diela nie je dotknutá lehota
navykonaniediela.

v

Clánok VI
Podnaenícy vykonania diela

^ ?-°?ľite! sa"z^vä^uj!! ,vykonať diel° s odbomou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, výkazom položiek,
taorf tyori prflohu t. 1 k tejto zmluve, prisluS^mi vSeobecne ziväznymi próvnymi predpism, a'tecímic^minoľ
mami, ktoré sa vzťahujú na dielo a na predmet diela.

2^ ^^^?IsJeekSÍ^nl^^ľ^ ^h^^SLÍ0^?^.^ ?^^^Tľ?^éTyÍÍ!lc"LzáSl:SmiSyávnľmi ?red^
p=^^ Sl^riS^"^Je^stoP°^"V^-^
poviTlt ,beTčnostiaochranyzdravia Pri Pracia Poaaraei °d-Y. ^- uplatíujúvmiestevyko:
návania diela, ak bol s nimi preukázateFne oboznámený pred nadobudnutím účiimosti tejto zmluvy

3) ^o^ítelLob.stara,vsetí?' ^e?' !ctoré.sú Potrebné na vykonanie diela. Náklady na obstaranie takých vecí sú
v phiom rozsahu zahmuté v dohodnutej cene za vykonanie diela.

4) Zhotoviteľjeďalopovmný udržiavať na vlastné náklady primeraný poriadok a Cistotu na stavenisku a odstraňovať
odpady, ktoré sú yýsledkomjeho činnosti.

5) Objednávateľje kedykoľvekoprävnenykontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ mu daným áCelom bezodkladne
vw^vgetky P01rebnédoklady'údaje a vysvetlenia' ako aJ mú PO^bnú súčinnosť, a umožnímu'vstup'nakto'-
rékoľvek miesto na stavenisku.

6) Ak objednávateF zistí, Že zhotoviteľ ^konáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnen^ dožadovať
^^!^is^^^s^,v,!Sy^^,íj?^?^s??ím-z^?pc0^0^
zhotoviterod^nil vady vzmta,uté vadnyn, vyko^nuna dielo vykonäval riadnym spôsobon.AktakzÄT
diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej ajeho postup by viedol nepochybne'kpodstatoému po-
ruseniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok VII
Súčinnosť objednávaíeľa

^ SľSáľi?!llľJLV-la^é.n?,ls?y^bstarf a odovzdá zhotoviteľovi vSetky rozhodnutia, vyjadrenia ainé obdobné
^1;SS"^^Ä^^3S^^"Te-^^CW
.so^^ad^ú_.nl^nľie-d;ela/w?tane,prí?adné1?0 ,oh!ásenia P"slušnému stavebnému úradu):Bme príom'na
^^OTSW  a^stanovmé^miindivi<iuata^-^^
aksúdohodnute vte'to zmluve. ^ položiek. ^ tvori Pril°"" í. Í ktejto zmluve, alebo postupompoďa
Ďlánku V odsek 1.

iňr'ir-.
"ŕ^NJ-.TT.
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2) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v stave plne spôsobilom na riadne vykonanie diela a zbavené práv
tretích osôb, ktoré by mohli znemožniť vykonanie diela. Zároveň v prítomnosti povereného zástupcu zhotoviteľa
viditeľne vyznaĎí inžinierske siete nachádzajúce sa vmieste vykonávania diela avjeho blízkostí, ktoré by mohli
byť dotknuté vykonávaním diela.

3) ObjeďiávateF zabezpečf na vlastné náklady a po celý čas vykonávania diela prístup zhotoviteľa, vrátanejeho stro-
jových, technických a iných zariadenf potrebných pre vykonanie diela, k miestu vykonávania diela z najbližšej vše-
obecne prístupnej pozemnej komunikácie.

w

CIánok VIII

Odovzdanie a prevzatie predmetu diela

1) O odovzdaní a prevzatí predmetu diela sa spíše písomný protokol. Jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami sa
záväzok zhotoviteľa vykonať dielo považuje za splnený a predmet diela za prevzatý objednávateFom; ustanovenia
odsekov 4 a 5 tym nie sú dotknuté.

2) Zhotoviteľje oprávnený vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu diela kedykoFvek počas lehoty na vykonanie
diela.

3) Zhotoviteľ vyzve objednávateFa na prevzatie predmetu diela v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 3, slo-
vom tri, pracovné dni vopred; na účinnú výzvu sa vyžaduje, aby bola urobená v pfsomnej forme, aspoň zápisom v
stavebnom denníku podpísaným zástupcom zhotoviteFa vo veciach technických, a aby určila vhodný čas na prevza-
tie predmetu diela. Dňom určeným v účinnej výzve zhotoviteľa sa začína odovzdávacie a preberacie konanie.

4) Objednávateľ je povinný prevziať predmet diela (podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu diela), ak je
predmet diela riadne dokončený a nemá žiadne vady. Ak objednávateF nespbií uvedenú povinnosť do 3, slovom
troch, pracovných dní po začatí odovzdávacieho a preberacieho konania, uplynutím uvedenej lehoty sa protokol o
odovzdaní a prevzatí predmetu diela bez ďalšieho považuje za ním podpísaný.

5) Ak predmet diela nie je riadne dokončený alebo ak trpí vadami, objednávateF nie je povinný prevziať ho (podpísať
protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu diela). V takom prípade písomne oznámi zhotoviterovi dôvody odmiet-
nutia prevzatia predmetu diela; ak tak neurobí do 3, slovom troch, pracovných dní po začatí odovzdávacieho a pre-
beracieho konania, uplynutím uvedenej lehoty sa protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu diela bez ďalšieho po-
važuje za ním podpfsaný.

6) Ak predmet diela nie je riadne dokončený alebo ak trpí vadami a objednávateľ ho preto neprevezme, zhotoviteľ
bezodkladne vykoná nápravu vzniknutého stavu; podľa povahy veci to zahŕňa najmä vykonanie chýbajúcich prác
a dodávok a odstránenie vytknutých vád predmetu diela. Zmluvné strany podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu diela až po riadnom dokončení predmetu diela a odstránení všetícých vytknutých vád.

7) Ak sa aj napriek vadám objednávateľ rozhodne predmet diela prevziať, v protokole o odovzdaní a prevzatí predme-
tu diela určí primeranú lehotu na odstránenie vytknutých vád, ktorýje zhotoviteľ povinný dodržať.

8) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri odovzdani predmetu diela alebo bezprostredne pojeho odovzdaní pokyny
pre prevádzku a údržbu predmetu diela.

9) Zhotoviteľje povinný uvoFmť a vypratať stavenisko do 10, slovom desiatich, dní po prevzatí predmetu diela ob-
jednávateľom.

v

Ctónok IX

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo Skoäy

1) Ak z povahy predmetu diela nevyplýva inak, objednávateF nadobúda vlastnícke právo k predmetu diela okamihom
jeho prevzatia.

2) Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete diela po celý čas vykonávania diela. Nebezpečenstvo Skody
na predmete diela prechádza na objednávateľa okamihom jeho prevzatia.

ČIánokX
Zodpovednosť za vadypredmetu dieia

1) Zhotoviteľje povinný riadne vykonať a riadne dokonCiť dielo. Predmet dielaje riadne vykonaný, ak má vlastnosti
urĎené touto zmluvou a výkazom položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve; v opačnom prípade trpí vadami.
Predmet dielaje riadne dokončený, ak sú vykonané všefky práce a dodávky určené vo výkaze položiek, ktorý tvorí
prílohu č. 1 k tejto zmluve, a prípadne dohodnuté postupom podľa článku V.
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Clánok XIII
VySSia moc

1) Pre účely tejto zmluvy sa za vySSiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné
strany, napr. vojna, mobilizácia, Štrajk, živelné pohromy, atď.

2) Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude
chcieť odvolať na vyšŠÍu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času phienia.
Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia
nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČIánokXIV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a to iba v prípade podpísania zmlu-
vy oposkytautí nenávratného fínančného príspevku (ďalej len "NFP") medzi verejným obstarávaterom ako prijí-
mateľom NFP a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako poskytovateľom NFP ato najneskôr do 30 dní po
uzavretí uvedenej zmluvy o poskytnutí NFP V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy
o dielo bude platnosť tejto zmluvy ukončená bez fínanĎných nárokov zmluvných strán.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že tátozmluva, právny vzťah ňou založený, ako aj vgetky súvisiace právne vzťahy
(vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znenÍ
neskorgích predpisov.

3) Písomné vyhotovenie tejto zmluvy zahŕňa všetky podmienky, na ktorych sa zmluvné strany dohodli, a nahrádza
všetkyprípadné predchádzajúce ústne alebo písomné dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú otázok v
nejriešených.

4) Ak táto zmluva neurčuje inak, je možné Ju zmeniť a zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
5) Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, pojednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Poproč, 15.12.2011
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