
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé
v

sp. zn.: OcU-S-195/2018
č.záznamu: 195/2018-010

Zápis v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a dopbiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
13.6.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp.zn.: OcU-S-195/2018, č. záznamu: 195/2018-009

uzatvorenú dňa 13.6.2018

účinnúod: 14.6.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., LUKOPs.r.o.

Gazdovská 6, 044 02 Turňa nad Bodvou

zastúpená Lukášom FazekaŠom

Predmet dodatku:

zmluva o dielo realizácia stavebných prác na diele: "PreČerpávacia staiúca
studenej vody na Lesnej ul. Poproč"

VPoproči, dňa 13.6.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený 2verejňovaním
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ZMLUVAODIÉLO'^

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb; v platnom znení (ďalej ten "Obchodný zákonnfk");
ďalej už len "Zmluva".

evidenčné číslo ZhotoviteFa: ŽoD ...... ; evídenčné čfslo Objednávatefa:

^ r-

Jt
.i

Zmluvné strany t.-'KS^-I

1. Objed návater:

Obchodné meno: Obec Poproč
Sídlo: Školskä 632/2, 044 24 Poproi
štatutámy orgán: Ing. štefän Jaklovský, staŕosta obce
ičo: 00324639
Dlč: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

(ďalej označovaný ako "Objednávater')

2. Zhotoviter:

°SWST4^006^^ ^0"^ ^A
/Zastúpená

^- I/

Osoba oprávnená ^^(^r  '^<^ VH r^í^s^  

ľcw>
DIČ
[ČDPH^/Í?^?^^
Bankové spojenie f/^& ^^^' ^
IBAN ^ S^ai om ^00 ^//^/. ^^^^-
BIC

Zapísaná
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných a technických
- ekonomických

- realízačných *
d

(ďalej označovaný ako "Zhotoviter

Článok I. - Predmet plnenia

^Í^^^^ľv^^ia^^^^^IÍ^'a^^lť^^^^^^^^ n^^?^^I^Íi Tii^^!J^^^^" ^?^^!?^J?Í?!"! J^^^J^^ i?^??^T!^^_^^^."prečerpáv.acia,stan!ca stud !ne' vodyna Les"ej_UL poproc". vrozsahu ^P°6t". kto'rýje'príiohou
tejtozmluvy (<falej aj ako "dielď. alebo "zäkazka"): Zhotoviter sa zavazuje vykonaf predmetné dieto vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.



*

evidenčné éfsto Objednávatera: evidenčné Ďíslo ZhotoviteFa: ZoD ..

/.

-T-B

fflánok H - časJalntínra^R, J
y?ť

1. Lehota plnenía predmetu zákazky podfa článku 1. tejto Zmluvy je nasledovná: do 30.09.2018.

2. Termín začiatku realizácie diela je po odovzdanl staveniska zo strany Objednávatefa.

3. Ak Zhotoviter pripravf dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa ObjednávateF
toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

4. Lehota plnenia sa predlžuje a zhotoviter sa nedostáva do omeškania s plnením termínov, najmä o dobu:
trvania naviac prác,.

tryania omeškania objednávatefa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej.

súčinnosti,
trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela vsúlade.

s prfslušnými technickými normami,
omeškanie objednávatefa sodovzdaním staveniska, s poskytnutím projektovej alebo inej.

dokumentácie potrebnej na riadnu rcalizáciu diela,
ak prerušenie prác bolo zavmené vyššou mocou alebo inými okolnosťami nezavinenými.

Zhotoviterom (napr priemyselné a prfrodné pohromy, trestná, príestupková atebo iná protiprávna
činnosť na stavenisku, ktorej vyéetrenie si vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy,
a pod.)
ak prekážky v práci zavinil objednávateF,.

zistenia vady projektu,_ktoré prckážajú riadnemu vykonávaniu diela stavebných prác na diele,.

atýmpreruéenie stavebných prác očas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa
predlžuje lehota výstavby na jeho dokonéenie,
zo závažných dôvodov na strane zhotoviteFa..

5. Vprfpade predížena lehoty plnenia, uvedenej v bode 1. tohto článku, z dôvodov uvedených v bode 4.
tohto článku, sú zmluvné strany uzavrieť plsomnou formou dodatok ku tejto Zmluve.

w

ClánokUI.- Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu_zákazky v rozsahu podfa článku 1. tejto Zmluvy vyjadmje cenovú úroveň
včase predloženia návrhu Zmluvy aje stanovená dohodou Zmluvných strán v'súíáde sb zák. č. 18/1996
Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 2. z. aje doložená Zhotoviteľom oceneným rozpočtom, ktorý tvorí
prílohu k tejto Zmluve.

^
2. Cena za zhotovenie celého diela podFa článku 1. predstavuje :^^.?<f... EUR &ež DPH

3 ?^!il,S?J^S CJ^?nfaJ?CÍC^Tt!L?.ÍTl!1 ^i!!.ta?c^?1á-i^fľ?ysl^-^?o^a.'-i.?kS.,SeI1^._13?ŕnŕi^31 uľč?n?ch
podmienok, platná pre daný rozsah diela a 6as plnenia. Práce budú fakturované podfa skutoéne
realizovaných a zameraných množstiev.

4. Vcene za zhotovenie_diela sú_obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia staveniska ZhotoviteFom.

5. Zmluvné strany konštatujú, že cena bola určená podFa podkladov a informácii, ktoré Zhotoviteroví
poskytol ObjednávateF, na základe výsledku vercjného obstarávania, na realizáciu predmetnej zákazky.

Clánok IV. - Platobné podmienky

1. C??w.z? zhotoyenie diRla uhradf ObjednávateF na základe faktúry. ktorú Zhotoviteľ vystaví aodošle
Objednávatefovi po vyhotovenf diela.

2. Zhotpviter musí syoje präce yyúčtoyať overiterným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehfadne,
a súčasne sa musí dodräiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade soceneným popisom präc
podfa Zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev - výkaz výmer v cenovom ohodnotenl.
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evhdenéné fiíslo ObjednávateFa: evldenčné ôfslo Zhotovitera: ZoD..

3' S?^it?L^!?e-?J?!?-^!rt^r?^ať-!?aJviaS.. -ra? .m^s?čn^ "?a základR SÚPÍsu vykonaných prác,
?d-SÚJ?ŕs^???L°?révnen^m Pracovníkom Objednávatefa, ktorý súpis potvrdl pečiatkou Objednávatera
a svojím podpisom.

4. ZhotoviteF zodpovedá za ^právnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu
v zmyste zák. č. 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v znenl neskoréfch predpisov.

5' yj?ťi???^i.fä 1^ ?!b^.-o-b-^h?y?ť. náleži^ostl.uvedené vtejto zmluve' Objednávater je oprävnený
S^"^o lnen'e:^akom^ade.saPreruäl^utie^ ^^ovä-leho.a
splatnosti začne plynúť doručenfm opravenej faktúry Objednávateŕovi.

6' 1:S???"^1:??'LO-ÍÍ^I?^- -14-^Í °?_,JeJ doI'u6enÍa Objednávatefovi. Vprfpade, že splatnosť faktúry
pripadne na.deň .Pracovného vofna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň spíatnostj považovaní
najbližší nasledujúci pracovný deň.

7' ^T.t^.?ľ^^^?^.n.éb-e^ot5>yos?ýmplatobn^m?yk^mna.úĎetzhotovitella-zazaplateniefaktúrysa
považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu Zhotoviteľa.

8' ^nÍ^i^^dľ^?L ^Teíl?^L,^ÍS^^.^t.ú?'i^^e-i^h?Í?yltl5!-?-čtovať °bJednávaterovi úrokz omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

ČÍanokV. - Žäruenádpbaazodppvednosf.avady y,
'^" /ľľí- F

^?^Í!?LZ-(??P.O.Yi??-á.z^'-?e-13.r??rn<et.t?Jt(? zmluvy.Je zhotoveny podfa technického zadania, projektovej
dokumentácie^k?zu v^mer a Podmienok '^ Zmluvy a že poCas záruinej lehoty budemafvlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2' ^^^?fr^ľai^lt^ŕ^Í^^T^^^ľa^ľ-ÚL??o-^aJ?^o,tok?lá^eho.od?vzdaniazákazk^
obJednáYaterovľ Na__zabudované prvky. na ktoré Žhotoviter odov2dafpriodovzdaní"ap7e^atfldieía
záruäné listy. sa vzťahuje záručná doba podfa týchto záručných listov.

3' y-ť?-s^try-arlla .záru?e< d?bymá obJednávater nárok na bezplatné odstränenie vady. Za vadu sa
nepovažuje chyba a zhotovitef nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli:

- v dôsledku úmyselného poékodeniai,

' v <^l^'^^^-r?.^Je^^?é. ^žbno^m^tre^'^ynlmv^tehdak"u<:k^spp^äei?l^žb^vea^0
udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviter,

- poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaF dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii
vozovky, materiálmi a prácami dodanými objednávaterom.

- spôsobené deformáciou podložia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podložia.

4' íl^..na-S?^laÍ.^-oís?á^nie yad.y UPIatní ObJednávater bezodkladne po zistení tejto vady písomnou
formou uZhotovitera, inakjeho nárok na odstränenie vady zaniká. Vreklamácii musTobjednávateT'vadu
presne popfsať alebo uviesť ako sa prejavuje.

5- z,hot°viter-sa zavazuíe za6at.s "dstraňovanlm pripadnej vady predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto
č'ánk"..zmluľy.b.ez..zbytočn.éh°-,°dklad" P° '^ odb°r"°m P°súdenl. Pri odstraň'ovanl vadyle'žhotoviter
.POVinnÄPOSt.uPovat'.ta.k.aby. odstränenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakte-ru arozsahu
vady, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6- yady..a_"edorobky ,z'?tené P" Preberacom konaní budú zaplsané.v preberacom protokole o odovzdanf
aprevzatí stavby (diela) s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednanýpostup,"resp:
spolupôsobenie ObjednávateFa pri ich odstraňovaní.

w

článokVI. - Podmienkyvykonaniadiela

1a ^t^it^L^ ^^S^ľ^ÍvkoJíľ^?rd.y^ľL.^Tf^5^-?a_l!.eí?eče!1í bezpečnosti präce a zabezpeôení
plnenia všetkých legislatívnych opatrenf vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
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1
.I

evidenäné fiísto Objednávatefa: svidenfiné ífslo Zhotovitera: ZoD..
tl

2. Objednávater je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby ZhotoviteF mohol na ňom začať práce
v súlade s podmienkami Zmluvy.

3' ?^í?ľ^er.5.?^f!ečL..rl?-.s'?)?J1ä.kla?y d°Pravu a skladoyanie všetkých materiálov, stavebných hmôt
a dielcov, výrobkov, strojov a zariadenf a ich presun zo skladu na stavenisko.

4' ?-blT^áY?^L=ZOÍP??_d? .z_a.,^°' že riacfnypnebeh stavebných prác Zhotovitera nebude rušený
r1e-<??^y-l?T?^rT1i^2?sah.mJ.tretfch osôb. Vprípade nedodržania tejto podmienky, zhotoviter nie je
L^^Š^L5^^^1^Tľ^,^^^n^^, ^ZJI?^??^.^?"SJ-^L0?^^
osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa ria neho sänkcie za nedodríanie
termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

5' S5^^S?IjS^^L^t^y^r^,h?-dn-ut^_??^ov_ŠJtátneJ SPr?vyt Potrebné prc vykonanie diela.
ObjednávateF zabezpeäf jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpóvedá za kooŕdinácíu dopravy

6' ?iot^^L-f^^^l?J?-..^?ržať..techn.oľgie v^stavby a použitia materiálov podľa projektovej
dokurrtentácie bez požadovania zmien projektu.

71 ?!lo-!?y.íter_zo_díovec!á ?a bezELe-?12?sť aochranu zdravia vlastných pracovnfkov, za dodríiavanie
predpisov o požiamej ochrane a BOZP.

8. Objednávater odovzdá Zhotoviterovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu:
- s vytýôeným obvodom staveniska,
- s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi,
\ ^ ^^^ľJif^f^T?.ÍSL^?ľ,Í?^?..^h^ľLmjJ?-??^i?.^_^,^Yenisk,u nenachádzaiú.
- s urôením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medzískládky materiálu.
- s určenlm prlstupových a príjazdových ciest na stavenisko,

9' ??!?Í^L^V^:-9?Jí?ľá^a!?La-n.?.k^rclu_vš<?tk?.ch P1<?>. k?°[é ľ?JÚ byť zakryté alebo sa stanú
ľ^ľ^PJ^Ti..ľ'nľ1_áJn^3.pr?coyné ?ni VOPred- Ak sa Objednávater nedostaví á nevykoná kontrolu
í íŕ ľ^- ^?-?lt;!?y'^r.p-°_^č?vať..v p.ráca(?h-Ak Objednávater bude dodatočne požádovať odkrytie
týchto prác, je ZhotoviteF povinný toto odkrytie vykonaf na náklady Objednávatera.

10" ?,hojoyitTr Je povirlnjííod.0 dňa pr?YZ?t'^ staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný dennfk.
v=p"ebehu.pracoYnéh.o.času.musí.byťdennfk na stavbe_tn/aio prístupný. Den'né záznamy sa vyhotovujú
m'nlmálne.vodvoch^hotoveniach- p° ^dnom prc každú zmluvnú stranu- Denné záznamyzapisuje
oprävnený pracovnfk Zhotovitera.

11. ObjednávateF je povinný sledovať obsah stavebného dennfka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

12. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá na to má potrebnú kvalifikáciu.

13. ObjednávateF sa stáva vlastnlkom diela po jeho prevzatí a pisomnom odovzdanl Zhotoviterom
(podpísanfm preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdanf stavby).

14' ??ÍľÍI[!Í!?u-^?y-z^?nÍÍ.^P_r?ľ?tta_zákazky Je. ÚSPRšné vykonanie všetkých skúšok predplsaných
??^r?fm=l.?red^'S.Ti'_^áv^zn^mi normami aprojektovou dokumentáciou. Doklady otýchto skúškach
podmieňujú prevzatie zákazky.

15' ľfJ?Tr^L?.n?i?^l-(í.??^???nJ_a_ľev?atí stayby.sPíäu Zmluvné strany ihneď po skončenf stavebných
prác a dodávok na základe písomnej výzvy Zhotovitera.

16. Ak sa objednávater alebo jeho oprävnený zástupca nedostavia na odovzdanie diela alebo ak niektorá
^^i^ao^nbF^?ô^ľJ?Ao^ľlT!i?^??o-!i^?s?ŕľ-?rLľi.??ľS.?LZ?fŕu-? ^°^d?nf a Prfvzatr alebo ho
odmietnepodplsaf, vykonä sa ohliadka diela aj bez ich úiasti a dielo sa považuje za odovzdanédňom
vykonania ohliadky.

17 ?í^?- l!u?L.?J??yi??-nr1._^°yzd?nä aobJeclnáyateromPrevzatáajvprfpade, že vpreberacom
prctok?le-oodovzda.n'..a.preyzatí,budú uvedené vadV a nedorobky, ktoré s'amy osebe, a'ni vspojenl
S..I.^I?Lne?^ľ"a--l:?l^uleJ,?_?)eFpečn?J Prevádzke (užíyaniu). Tietozjavné vady a nedorobky musiaibyť
uvedené v preberacom protokole o odovzdanf a prevzatf stavby so sta'novením termínu ich odstránenia:
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.

evidenčné čfslo Objednávatefa: evidenčné élslo Zhotovitera: ZoD ..
ll

18. yadousarozumieodchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadanfm,
projektovou dokumentáciou. touto Zmluvou a všeobecne záväznými techníckými'normami "a íre^smi.

19. Nedorobkom sa rozumíe nedokončená präca oprotí techníckému zadaniu a projektovej dokumentácii.

20. Zhotoviter vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku 3. tejto Zmluvy. Zhotovitef je
povinný zabezpečiť počas celej doby realízácie diela platnosť takéhoto oprävnenia

ČlánokVH.-Vyééiamoc

1- ^,?^^zľilľyy.,!?-!a^šL.^.mf)c ľ?v?žuj.ú Rrí?ad^ktoré niesú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, napr vojna. mobilizácia. štrajk, živelné po'hromy. atď.

2 ^ ?.-5>lľS,tTÍ°.^lu-vyst^? nemožn^T d? 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyäšej moci, strana, ktorá
sa-bude-ch.aef-°dv°lafna-,yyšši," moc..P°žiada druhú stranu o'úpravu Zmluvy'vo'vzfahu'kpredmetu'
^íaer:^^k.d^má^tíoräsa()dvdalanav^-^°5w
Zmluvy. ÚČinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

článok VHI. - Ostatné ustanovenia
-cSEa

*

^^viSL^Ui?.^in TS?y^?S^1'^Í^!!a-Ye-^ZP-^vanej.2ákazky na Pravideln^h kontrolných1.

dňoch, ktoŕé budezvolävať objeáffiSvater najmenej raz zajeden mesiac:
ŕ

2' ?yedľ^atLzhotQviter sa. zavszujú- že obchodné atechnické informácie, ktoré im boli zverené
z=m^rtnertm;.nesľ's!u^tret!m-obámbezJeh° P'~' ^^u;^o .^infoŕnnácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Žmluvy.

3' ^Si^lrť^^hľL^n,TLľTI!ľ^LU>í?to.^ľ!!^ ^s-^l:>ov^ť- ?^b?rn?u. starostlivost'ou. Zayäzuje sa
dod?iavSrrôeobecr .záyaznéPredP^techntekénorm>[aPO^'e"kytejto^uvy.-Žhotovter'sa^de
^^^^"L^Ä^^-^-^en^-p.oovnn.v
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

4' ?ľ!.luxvn^-str?/!Lm?ú. J3?VÍ ukončiť. piatnosť tejto Zmluvy odstúpenfm od zmluvy z dôvodov závažného
poruéenia ustanovení tejto Zmluvy ktoroukoh/ek zo zmluvných strán.

5. Za zävažné porušenie tejto Zmluvy sa považuje:
a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr Objedhávaterom o viac ako 1 5 dnf,
b) prekročenie lehoty zhotovenia diela uvedenej v článku 2. tejto Zmluvy o viac ako 15 dnf.

6. Vprfpade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia präc na zákazke zdôvodov na strane
Objednávatera, zaplatí Objednávater ZhotoviteFovi pomemú časť ceny diela.

Článok IX. - Závereéné ustanovenia

1' í^^ď'ľ^L^fS ?TlíIvf13lŕch strán'pokiar nle sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodným
zákonnlkom a súvisiacimi predpismi.

2' ^k.^^k-frľ.e.^."^ Í?Fin-k-^tejto zmluvy sa budú robiť formou pfsomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.

3- präva_a-povlnnosti tejto zmluvy odiel° P^chádzajú aj na prípadných prävnych nástupcov obidvoch
zmluvných strán.

4' ?-S?? ^rľl^[1^1t^ny sa zaväzujú ohtásiť všetky zmeny údaJov dôležitých pre bezproblémové plnenie
zmluvy, druhej strane.

5. Prílohou tejto Zmluvy je rozpočet.

-5-



n

evidenčné éíslo Objednávatefa: evidenčné číslo Zhotovtefa: ZoD ..

6. Tátozmluvajevyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávatef aZhotoviter obdržia po je}
podpíse pojednom rovnopise.

Zmluva nadobúda účinnosť dňompodpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosti nasledujúci deň po7.

jej zverejnenf na webovej stránke Objednávatefa.

V ..^^/2?/<........... dňa ^:.^.ZD^ Tet^' ^ riňa ^ľ^- ^?</?v dňa/..

Za objednávateFa: Za zhotovitefa:
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