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k&J .F;":nilí

ZMLtryAo DIBLO č. ..il!/.lp./4
á l4,0u

uzavretá na základe ýsledku verejného obstarávania podťa § 4z zákona č. 343lzot5 Z,z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov a podťa § 536
a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 54lt99t Zb, v zneni neskorších zmien
a dopinkov).

r. Zrnluvrré strany

r.l Ob_j ednávatel':
Názov organizácie: Obec Záhorce
Sídlo: Kníšska 1nl99,ggto6Záhorce
V zastúpení: PaedDr, Branislav Kázmer - starosta obce
e-mail: starosta@zahorce.sk
tČO: ccr3l.9694
DIČ: 2c.27243g23
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: sK95o2oooooooo3734oog454

1.2 Zhotovite|'.
Obchodné meno: VERÓNY OaS s.r.cl.
Síd]o: Osloboditelov 933,9q or Krupina
V zastúpení: JUDr, Tomáš Veróny - konateť spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzený,rn
Označenie registra: Sro
Číslo zápisu: z41.;.613
tČO: 47 zto 6zt
DIČ: zoz38ro38z
tČ opH: sK2o23B1o3B2
Bankové spojenie:
číslo účtu:
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Z. PREDMETPLNENIA

predmet zmluly:,,Rekonštrukcia Materskej školy Záhorce"

CPY: 45zt4too-r Stavebné práce na stavbe budov MŠ

z.l. všetky rea]izačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa móžu uskutočniť len so sírhlasom

objednávateLa.
g. čls t,t xnNta

3. r. Zhotoviteť sa zavázuje r,ykonať práce:

terrnín začatia diela i 02. 05. 2o1B (prevzatie staveniska)

termín ukončenia diela: do tzo pracormých dní od prevzatia staveniska

3.z.Ak zhotoviteť ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zavázt\e sa objednár,ateL

prevziať dielo v skoršom termíne.

3.3. žmtur,né strany sa dohodti, že dielo podla tejto zmlur,y sa považuje za splnené, ak sú

práce riadne ukončené v celom rozsahu podťa predmetu tejto zmlury a jej prípadných

áodatkov, práce boli r.ykonané v súlade s techniclými normami a odovzdané

objednávateLovi zápisom o preberacom konaní,

4. MII]sTo PLNENIA

4.r. Miestom vykonania diela jeparcelaCI(N59z;E-KNč,4,ó,3aó,73rvk,ú,Záhorce

5. CENADIELA

5.1. Cena za práce jestanovená v súlade s ustanoveniami zákona č, t9lt996 Z, z, o cenách

v platnom znení v rozsahu ponukového rozpočtu, ktoú je súčasťou tejto zmlur,ry

o dielo. Za úplnosť ponukového rozpočtu zodpovedá zhotovitel,

5.z. Zmlurlné strany dohodli cenu predmetu nas]edovne:

cenová položka

C"nu c"l1.o. za diclo bez D P H

DFH ro%
Cena cclkom.a diáo s OPH

cena v €
66 698,93
13 339,79

8o o38,7z

(slouom osemdesiattisíctridsaťosem eur sedemdesiatdurl centou)

5,3. V prípade nepredvídatelných naviac prác, spósobených r,yššou mocou (,,vis maior",
- - 

hlu]rne dósledok počasia alebo prípadnej kalamity, alebo situácia, ktorá by or,pllvnila

realizáciu prác a o ktorl,ch nevedei a nemohol vedieť zhotoviteť vopred), požadovaných

objednávaielom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať r,plyv na

""no 
u .u dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto

zmluve. 
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5.4. Nepripúšťajú sa naviac práce, ktoré vzniknú nesprávnym r1,1rracovaním rozpočtu
stavebných prác zo strany zhotovitela. Všetkf, takéto práce budú na ťarchu zhotoviteťa,

5.5. Práce, ktoré zhotovitel ner,ykoná, r,ykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných
zmluvných podmienok, obj ednávatel neuhradí.

5.6. Objednávatel je oprávnený kontrolovať r.ykonávanie diela. Ak objednávatel zistí, že

zhotovitel T.ykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávatel
oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteL zabezpečil náprar,,u a die}o r.ykonával
riadnym spósobom, Takto zistené oprar,y musia by,t zapísané v stavebnom denníku
a sú realizované na náklady zhotovite]a.

6. PLAToBNÉ, PjDMIENI<Y A FAI<I:URÁCIA

6.r. Práce budú fakturované po ukončení prác na základe súpisu r,ykonaných prác,

v ktorych bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podla objektovej
skladby ponukového rozpočtu asú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu,
Overenie ,l,ykonaných prác r,ykoná odborný dozor objednávatela. Ak má súpis vady,
vráti ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.z.Vystavená faktúra bude predložená kupujúcemu v troch l.},tlačkoch a bude obsahovať
minimálne tieto údaje:

6.3. Označenie objednávateťa, fakturačná adresa: Oóec Záhorce, Krtíšska l7/g9,99l o6
Zóhorce
6.3.r, identifikácia zhotoviteLa, adresa, sídlo, (a údaje podl'a § 3a Obchodného

zákonníka IČO, DIČ, IČ DPH zmluvných strán),
6.3.z. miesto r.ykonania die]a a názov akcie,
6,3,3. číslo zmiuq,,
6.3.4. čís]o faktúry resp. daňového dokladu,
6.s.s, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdanitelné obdobie,
6.3.6. fakturovanú záldadnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
6.g.7. lyznačenie ukončenia záručnej doby (na konečnej faktúre),
6.3.B. pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
6.3.9. prí]ohou faktúry bude súpis r,ykonaných prác s uvedeníT n množstvom merných

jednotiek a ich ocenenia, overené a potr,rdené odborným dozorom
objednávatela.

6.4. Objednávatel je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti lT átiť zhotoviterovi bez
zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , a]ebo má iné chyby v obsahu.
Vo wátenej faktúre ich musí ryznačiť.

6.5. ZhotoviteL je povinný faktúru opraviť, alebo r.yhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva
plynúť póvodná lehota splatnosti.

6.6. Splatnosť faktury je do 6o dní od predloženia objednávatelovi.

)
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7. zÁnučrlÁ DoBA, ZoDpoý.EDNosŤ ZA NEDO9TATI<v

7.r. Zhotovitel sa zavázuje r,ykonať predmet plnenia, uvedený v bode z tejto zmlul,y
v sú]ade s požiadavkami objednávatela a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na
zhotovené dieio poskltuje záruku z4 mesiacov odjeho odovzdania objednávatel'ovi.
Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná
doba výrobcu.

7.z. Zárlčná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatelom a
neplynie r, čase, kedy objednávatel nemoho] dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá
zhotovitel.

7.3. Materiály, stavebné diely a ýrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným
skúškam, musí zhotoviteť na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. ObjednávateL je povinný umožniť zhotovitelbvi prístup do priestorov, kde sa majú
nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7,5. Reklamácia nedostatkov bude rykonaná písomne. ZhotoyiteL začne nedostatky
odstraňovať do 5 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri
rek]amačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6.Ak zhotovitel neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní
v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotovitela.

7.7.Zaškody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpovedá objednávatel. Zhotovitel ich na zák]ade dodatku k zmluve odstráni
na náklady objednávatel a,

8. vr.I<oNANIE DIEIÁ, A JEIIO oDovZDANIE

B. r. ZhotoviteL r,ykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na
vlastné náklady podLa zmlur,y, pričom rešpektuje technické špecifikácie a prár,ne
predpisy.

B . z. Zhotovitel' zabezpeči na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie
pricstorov tak, aby neznečisťova] ostatné oko]ie a vnútorné priestory stavebného
objektu.

B.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdrar.ia všetkých osób
v priestore stal.eniska a zabezpeči ich lybavenie ochrannými pracovnými pomóckami,

B.4. Zhotovitel je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom
je v čase použitia známe, že je škodlivý,

B.5. Objednávateť bude r,ykonávať odborný dozor nad rea]izáciou die]a a nad dodržiavaním
zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávatel'a sa poveruje:
(objednár,atel doplní pred podpisom zmluly), ktoú má za tlm účelom prístup na
stavenisko, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na l,yžiadanie
zhotovitel' musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, ýsledky kontrol kvality (ates§),
súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávatel skontroloval rl,kresy,
dodávky, vzorky a r,ykonané práce, nezbar,r-rje zhotovitela povinnosti niesť
zodpovednosť za prípadné vady a r,ykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo
zaručené riadne plnenie predmetu diela.
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B.6,ZhotoyiteL je povinný r,yzvať objednávateťa 3 dni vopred pred rykonaním zakq,tia
všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými, na ich kontrolu a prebrqtie..

B.7.ZhotoviteL poveruje r,ykonávaním funkcie technického do"o.u, .J.4.|,.l...,,hÍ.r-.P.,

ktoú bude poverený ku komunikácii s objednávateťom a zodpovedný za priebežné
vedenie stavebného denníka. Stavený denník musí byt denne prístupný k l,ykonaniu
zápisov.

B.B. K preberaciemu konaniu zhotoviteť pripraví:
- súpis r,ykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich

ocenenia
- stavebný denník
- záručné listy tovarov
- protokoly o lykonaných skúškach
- revízne spráT.y

B,9.0 odovzdaní a prevzatí diela spíšu zm]umé strany preberací protokol, Dielo bude
odovzdané, len ak objednávatel v zápisnici r,yhlási, že dielo preberá.

B.ro.Stavenisko je povinný zhotoviteť \ypratať v termíne, ktory určí objednávateť.

9. ZMLUVNÉP0I<UTY

9.1. Zhotovitel zaplatí za omeškanie s plnením závázkov dohodnutlch v zmluve zmluvnú
pokutu: o,5 96 z ceny diela za každý deň omeškania,

9.2. Keď zhotovitel odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávatela, zaplatí pokutu vo výške
70 %o z celkovej ceny dieia. V takomto prípade, ak vznikne objednávatelovi škoda,
zhotovitel je povinný túto škodu uhradiť.

9.3. Objednávateť zaplatí pokutu za omeškanie s plnením závázkov dohodnulich v zmluve
zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávatel dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 5

dní, je povinný uhradiť o,o5 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.4, Uplatnenie zmluvných pokút bude rykonané písomnou formou,

70. ODS,IÚPENIEoDZMLUVY

ro.r. Objednávatel je oprávnený odstúpiť od zmluly:
ro,r.r, ak zhotovitel z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podla STN a

vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnuých
termínoch

ro,r.z. ak zhotorziteť nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela
dohodnuté zmluvnými stranami.

ro.r.3. ak zhotovitel nedodrží náhradný termín dokončenia diela
ío.2. Zhotovitel je oprár,rrený odstúpiť od zmluty:

ro.z.r. a]< objednávatel neplní zmluvné podmienky a tírn zhotoviteLovi znemožňuje
lykonávanie prác.

5
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lo.3. Odstúpenie od zmlur,y musí by.t oznámené písomne. V odstúpení od zmlul,y musí
byt uvedený dóvod, pre ktory strana od zmluly odstupuje. Vykonané práce budú
odúčtované podl'a zmluvných cien faktúrou a objednávatel uhradí náklady, ktoré
preukázatelne zhotoyitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmiuvnej cene.

ro.4. Zhotovitel je povinný zachovať ustanovenia Z. č. z4tlzooz Zb. Objednávatel
v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli
byt prípadne predmetom služobného tajomstva.

17. PREDMET DOIIODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je r,ymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 3ogl2oo7 Z.z.
a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. gt4lzool Z.z. v objekte pri
,l,ykonávaní prác dodávatelským spósobom.

77.2. Zhotovitel prác zodpovedá vplnom rozsahu za pracovníkov, ktorí lykonávajú práce
kde sa lyžaduje odborná spósobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce. Za
plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri r.ykonávaných prácach
dodávatelským spósobom zodpovedá zhotoviteť.

11.3. Zhotoviter je povinný:
. l,ybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č,gt4lzoot Z.z.

a platných predpisov,
. zabezpečit dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarn-ri zamestnancami pti

r,ykonávanej činnosti najmá pri činnostiach so zqfšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru v zmysle § 4 zákona č.3r 4 l 2ool Z.z. a § r lyhiášky MV SR č.tzt / zo oz Z.z.,

11.4. ObjednávateL aj zhotovitel sú povinní vznik každého požiaru oznámit bez
zb),točného odk]adu ohlasovni požiarov na č. rrz (15o)

11.5. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osób, zhotovitel prác,
r,ypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre r,ykonávané práce, rymedzenie
pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzcnie prístupu,
poskytnutie te]. číse] pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru
a pod.

11.6. Pred začiatkom vykonania prác zhotovitel' a objednávatel r.yšpecifikoval možné
zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhladom na objekt: pohyb po
šmykl'avom por,T chu, práca s ručnýrn elektrickým náradím, práca vo
wýškach, manipulácia s objemnýrni a ťažlcýrni bremenami, rnanipulácia
s ohňom, manipulácia s ostrýrni a krehlcýrni predmetmi.

77.7. Pracovníci musia bl.t r,ybavený OOPP v zmysle lyhlášky č. 395lzoo6 a zákona

3o9l 2oo7 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v sú]ade
s r,yhláškou č.szqlgo § s.

lr.B. Zodpovednosť pri r,ykonávaní prác, za škody na majetku objednávatela, za pracovné
irazy, za za]oženie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu
Zhotovitel'.
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11.9. Pri zaisťovaní BOZP aOchrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník
objednávatela r,ykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov,
požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obi<lve zmluvné strany , možnosti
vstupu na pracoviská.

rr.ro. Je dóležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska
a priestorov z hťadiska náležitého lybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí blť
zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.11. Osobami oprármenými vstupovať na pracovisko s dóvodu kontroly dodržiavania
predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo

iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch,
zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

. Zaobjednávatela: ...................

o Zazhotovite]a: .t{ť.!..!!.!/. llL,lL4li/]ř,Jlo/. s rc 'fultt-lL

P. ZÁVEREčNÉ, US,IAN ovEN IA

:.2.1, V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Všeobecné zmluvné podmienky, sa

dodávatel zavázuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom kedykolVek počas platnosti a účinnosti Zmlílv o poslgtnutí
NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenými osobami sú najmá:
a) Poskytovatel a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najr,yšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly SR,

Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a EÚ.
l2.2. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením

a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.3. Zmluva móže bl,t zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými

oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.4. Všetky body tejto zmlur,y vrátane príloh je potrebné lykladať vo vzájomnej

súvislosti.
12-5. Zmhlva je r,yhotovená v piatich l,yhotoveniach, pričom každé r.yhotovenie zmlur,y

zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené
pre objednáT,atela a jeden pre zhotovitela.

:.z.6. Objednávatel si r,yhradzuje prár,o neuzavrieť tento obchodný vzťah v prípade, že mu
nebude pridelený nenávratný finančný príspevok.

12,7. Táto zm]uva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasleduiúcim po dni, kedy došlo k zverejneniu zmlur,y

objednávateťom.
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