
Objednávateľ;

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN

BIC/SWIFT:

IČO:

DIČ:

(ďalej len "objednávater")

Zhotoviteľ;

Sídlo:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebných prác

Oprava strechy materskej školy
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČI. I
Zmluvné strany

Obec Oponice

Oponice 105, 956 14

Peter Marko

starosta

VÚB a.s., pobočka Topoľčanv

SK45 0200 0000 0011 6839 2655

SUBASKBX

00310875

2021315527

Ján Činčura

Oponice 128, 9561 4

Slovenská sporítetňa a.s.

SK0609000000005137571042

44427204

1077771112

Zapísaný v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri 470-14438 zo dňa 02.08.2017

(ďalej len .zhotoviteľ")

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác "Oprava strechy
materskej školy" je ponuka zhotoviteľa predložená objednávaterovi dňa 08.11.2017 v rámci
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o verejnom obstarávaní") .

ČI. II.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná na svoje náklady a nebezpečenstvo
nasledujúce dielo:
"Oprava strechy materskej školy"- hydroizolácia fatrafolom 810 , zateplenie polystyrénom
100 mm - na základe vlastnej obhliadky predmetu zmluvy a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve.



2. Objednávater sa touto zmluvou a za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje, že prevezme
riadne vykonaný predmet diela a zaplatí zhotoviteľovl dohodnutú cenu za vykonanie diela.

3. Priebeh realizovaných prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku s podpisom zástupcov
zúčastnených strán.

4. Zhotoviter sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz. Predmet zmluvy bude považovaný za
splnený po zhotovení a dodaní stavby apo dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany
zhotoviteľa:

stavebný denník,
opostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania.

5. Nedodanie vyššie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu
zmluvy objednávatelorn.

6. Zhotoviter vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

7. Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa predmet zmluvy prevziať a uhradiť cenu za jeho
vykonanie v súlade so zmluvou. Súčasťou plnenia bude aj odovzdanie dokladov vzťahujúcich
sa k predmetu zmluvy.

8. Objednávater sa zaväzuje:
zápisnične odovzdať stavenisko,
prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného
vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce
dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy
dodržať predpísané parametre stavby
zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska
náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia
staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

ČI. III.
MIESTO A TERMfNY PLNENIA DIELA

1. Zhotoviter splní predmet diela v mieste plnenia. Miestom plnenia je budova Materskej školy
Oponice 125. •

2. Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy maximálne do 3
týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín začatia aj ukončenia diela o počet dní
s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, krupobitie, búrky a pod.), ktoré budú počas prác
presne vyznačené v stavebnom denníku s podpisom štatutárneho zástupcu objednávateľa,
zástupcu zhotoviteľa a Dodatkom zmluvy o predlžení termínu ukončenia diela.

4. Zhotoviter začne s preberaním staveniska do 3 dní od zaslania výzvy objednávatera
k prebratiu staveniska a začne s plnením predmetu zmluvy do 2 kalendárnych dní odo dňa
prebratia staveniska.

a) O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami
oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú
brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu
zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže
objednávater jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu dodania
predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený
v zápise z tohto konania.



b) Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie
a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom
zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie
predmetu zmluvy minimálne 3 dni vopred.

c) Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy
s dôsledkom omeškania alebo predlženie času plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku
zmluvy.

d) V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v tejto
zmluve, objednávatel' je oprávnený, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične
prevziať skôr.

Čl. IV.
CENA ZA VYKONANIE DIELA

1. .Celková cena diela je dohodnutá za dodanie predmetu zmluvy:
Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v EUR nasledovne:

Materiál:

Fólia fatrafol 810 -

Montážna pena 3 ks

2400,00 EUR

592,00 EUR

420,00 EUR

220,00 EUR

440,00 EUR

40,00 EUR

25,00 EUR

130,00 EUR

40,00 EUR

60,00 EUR

1750,00 EUR

2100,00 EUR

15,00 EUR

400 m2

Podkladová geotextília - 350

Okapový poplastovaný plech 70 bm

Pätný uhelník z poplatovaného plechu 150 bm

Kotviace prvky

Tvarovky,kužele,vlnovce 20 ks

4 ks

13 ks

2 ks

Tmel

Vetriace komínky

Zálievka

Doprava materiálu

Polystyrén hrúbka 5 'cm, tvrdost 70 % 350 m2

Polystyrén hrúbka 5 cm, tvrdost 100 % 350 m2

Cena za materiál spolu

Cena práce

8232,00 EUR

1665,00 EUR

Cena celkom 9897,00 EUR

2. Navrhovaná zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Okrem ocenenia jednotlivých položiek cenovej kalkulácie, zahŕňa všetky
náklady potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najmä kompletnú dodávku stavebných prác
a technológií,náklady na dodržiavanie "Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác, ako i splnenie požiadaviek
z vyjadrení príslušných štátnych orgánov a organizácii. V dohodnutej zmluvnej cene sú
obsiahnuté aj všetky zľavy, dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania



nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace so
zhotovením predmetu zmluvy.

ČI.V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Platbu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ v dvoch platbách, na základe faktúry za
materiál vo výške 8232,00 € pred vykonaním diela a na základe faktúry predloženej
zhotoviteľom a odsúhlasenou štatutárnym zástupcom objednávateľa za skutočne vykonané
práce a dodávky podľa súpisu vykonaných prác v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve
o dielo.

2. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
číslo zmluvy j prípadne dátum podpísania zmluvy
číslo faktúry
deň odoslania a splatnosti faktúry
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
označenie diela
fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
súpis vykonaných prác

3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní, slovom štrnásť, od doručenia objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude kópia Preberacieho protokolu, potvrdzujúca
vykonanie Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Čl. VI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od
objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál
a zariadenie nachádzajúce sa v objekte areálu stavby.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, l.
akosti, a budú zodpovedať všetkým platným normám, či smerniciam o stavebných výrobkoch
platných v EÚ.

3. Za objednávateľa /investora je ustanovený technický dozor: Bc. Peter Marko
4. Za zhotoviteľ a je ustanovený technický dozor: Ján Činčura.

ČI. VII.
DOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred.
Objednávateľ prevezme dielo po dokončení zápisom alebo preberacím protokolom
o odovzdaní a prevzatí. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska
i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

2. Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác
a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia
v primeranej lehote.

3. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu
nebude zhotoviteľ v omeškaní.



4. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia
predmetu zmluvy objednávateľom.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou
a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle
Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných
činností v znení vyhlášky MPSVaR SR č. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009
Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na stavenisku
a požiarnu ochranu.

6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho
činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním
jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ, V prípade, že na základe podnetu vlastníkov,
správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí
v určenej lehote zhotoviteľ.

7. Zhotovitel' zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú
osobu - stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov aSTN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní
predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokial' porušením tejto povinnosti
zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené
s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ,

8. Zhotovitel' je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaním
stavebných prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť.

9. Zhotovitel' splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých skúšok,
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami. Nesplnenie tejto podmienky ku
dňu termínu dodania predmetu zmluvy podľa čl. III zmluvy bude znamenať, že je zhotoviteľ
v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy.

10. Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávater ukončený
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu
predmetu zmluvy.

ll. Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi
oznámiť najneskôr 3 dní vopred.

12. Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať
a používať.

13. Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť:

Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný
oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného predmetu
zmluvy, súpis zistených drobných vád a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť
užívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich
odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude
povinný nedorobky a vady odstrániť v dohodnutej lehote.



Súčasťou zápisu bude:

stavebný denník,

certifikáty a atesty použitých materiálov,

doklad o uložení odpadu na skládku,

14. Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu zmluvné strany zápis,
v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

15. Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko do 5 dní po odovzdaní
a prevzatí predmetu zmluvy.

ČI. VIII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.

3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj
usmernenia mi a požiadavkami objednávateľa v zmysle stavebných noriem.

4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa
odovzdania a prevzatia diea objednávateľom, okrem dodávok kde záručnú dobu určil výrobca
inak.

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ vady bezplatne odstránil.

6. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatel'om
spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť
reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase maximálne však do 5-tich
pracovných dní.

ČI. IX.
ZMLUVNÉ POKUTY

1. V zmysle čl. II. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí
zhotoviteľ objednávateľovl zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkového objemu prác za
každý deň z omeškania s odovzdaním diela. Objednávater je oprávnený o výšku zmluvnej
pokuty požadovať zníženú fakturáciu zhotoviteľa.

2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa
tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi penále za omeškanie vo výške
0,05% z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.



ČI.X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke

objednávateľa www.oponice.sk.
5. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží po jednej

kópii.

- -·..,tt JAN· J,Č.
~01

VOponiciach dňa 10.11.2017

Za objednávateľa:


