
zmluva o dielo
uzatvorená podťa § 536 a nasl. zákona O. 

' 
r rfi nnŤ }ť.':ťi!r"O' zákonník, v znení neskorších platných zmien

ďalei len,lzmluva"

1. Objednávatel':
Sídlo:
7ťsttqca:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

a

2. Zhotovitel'z
Sídlo:
7éstupca:

ICO:
DIČ:
tČ opH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Zapísartý:

čHnot< I.
Zmluvnó strany

obec záhorce
Krtíšska 17 3 l 98, 99106 Zéůtorce,Želovce
PaedDr. Branislav Kázmer-starosta obce
00319694
202l243323
VÚn ganka
5026-40210200

ďalej aj ako,,objeďnáuatel'''

NESS.IMEX s.r.o.
Paulínyho 8, 81102 Bratislava
Ing. Igor Nesselmann-konateť spoločnosti
46305785
2023337239
3I<2023337239
unicredit Bank
SK77 1111 000000 1198250009
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel:Sro, vložka číslo 75415iB,

ďalej aj *o rzhotovitel'u

Objednávateť a zhotoviteť, ďalej spolu len ako ,,zmluvné strany" sa dňa 10.04.2017 dohodli
nauzavreti tejto zmluvy v rámci jej znenia a podťa pdslušných ustanovení platn;ých právnych

predpisov vydaných v SR

Zmluvné strany uzatváraji na stavebnú akciu: Kompostovisko Záhorce-qýstavb a zaríadetia
pre zhodnocovanie BRO v obci Záhorce, Zmluvu o dielo v zmysle tejto uzavretej zmluvy.
Zmluvné strany beru na vedomie, že časti neupravené v tejto zmluve sa riadia l,,,111ysi"
obchodného zákoníka, zilk. č. 51I1I99I Zb. Zmluvné strany beru na vedomie, že na
predmetný projekt bola obci Záhorce poskytnutá dotácia narealizáciu diela. Objednávatel'na
záklaďe výstupov z verejného obstarávania podpísal zmluw na zabezpečenie výstavby
zaríadeniapre áodnocovanie BRO v obciZžůtotce , ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
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Clánok II.
Predmet plnenia

1. Zhotoviteť sa zavázllje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:
Kompostovisko Záhorce-výstavbu zariadenia pre zhodnocovanie BRO v obci Zéúrcrce

v zmysle:

,/ podťa projektovej dokumentácíe avýkazl výmer
./ podťa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Zhotoviteť sa zavázl4e včas zhotovené dielo odovzdat' objednávatel'ovi. Zhotovíteť je
povinný zabezpeéiť stavebný dozor nadrealizáciou diela na svoje nráklady.

2. Objednávateť sa zavázqe:

./ dielo zhotovené v súlade so zmluvott, ptevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podťa
platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy,

3. Dielo pozostáva zprác uvedených v projektovej dokumentácii a vo výkaze - výmer na
predmet projektu.

4. Zhotoviteť móže Ia zabezpečenie prác na diele spolupracovať s prípadnými
subdodávateťmi, za ktorych prácu plne zodpovedá. Zhotoviteť je povinný ozniltníť
objednávateťovi subdodávateťa vykonaných prác v prípade, že ho využije.

ČHnok III.
Čas plnenia

1. Zhotoviteť sazavázqe:

,/ po vyzvaní objednávateíomzaěať, dokončiť a odovzdať kompletné zrealizované dielo
v termíne: do 15.10.2017.

,/ predložiť kvykonanému dielu všetky podklady ato najneskór do 15.10.2017, ide
najmá o tieto dokumenty: preberací protokol zhotoveného diela.

čHnok IV.
cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podťa článku II. zmluvy je stanovená v
súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a ako výsledok
vykonaného verejného obstarávaria na predmet projektu. Cena za dodanie diela je
konečná cena bez možnosti jej naqýšenia, okrem prípadov:

,/ zmeny sadzby zpridanq hodnoty,
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2. Ceta za zhotovenie diela podťa čl. II. je:

Cena spolu:

T,á|<lad ceny pre DPH: = 65.607,90 EUR, slovom:
S esťdesiatpát'tisíc šesťsto sedemeuroadeváťdesi ateurocentov.
DPH 20oÁ: : I3.L21,58 EUR
Celková cena spolu s DPH: = 78.729,48 EUR
Sedemdesiatosemtisícsedemstodvadsaťdevát'euroaštyridsat'osemeurocentov

3. Cena pokrýva všetky zmluvné závťlzky.

4. Práce, ktoré zhotoviteť nevykoná, vykonábezprikazu objednávateťa alebo odchylne od
doj ednaných zmluvných podmienok, obj ednávateť neuhradí.

5. Zhotovitel' je povinný znášať aj prípadné nráklady na realizáciu tých prác, ktoré nepriamo
vzniknú počas diela a nemajú priamy súvis s realizáciou (napr. zabezpečenie úpravy
terénu pri prácach do stavu v akom boli pred vykonaním diela, čistenie príjazdoqich
komunikácii, atď.), zároveí zodpovedá za všetky vniknuté škody, kroré vzniknú poěas
realizácie diela a je tieto povinný uhradiť objednávateťovi v plnom rozsahu.

čhnok V.
Platobné podmienky, fakturácia

1. Cenu za zhotovenie diela zap\atí objednávateť zhotoviteťovi na záů<lade faktur, ktoré
zhotoviteť vystaví a odošle objednávateťovi po splnení podmienok uvedených v tomto
článku zmluvy.

VyúČtovaciu faktúru s úhradou vo qýške: = 65.607,90 EUR bez DPH, slovom:
Sesťdesiatpát'tisícšesťstosedemtisíceuroadeváťdesiateurocentov vyhotoví áotoviteť v súlade
splatnoulegislatívou -zélkonč.22212004Z.z. odani zpridanq hodnotyvplatnom znenia
Predloží objednávateťovi v 3 originálnych výtlačkoch. Podmienky na úhradu vytičtovacej
faktúry sú nasledovné:

'( práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a
súpisov vykonaných prác, v ktoých bude uvedené množstvo merných
jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoětu a po doručení všetkych príloh a dokumentov k dielu,
uvedených v ě1. III., ods. 1. tejto zmluvy,

* splatnosť vyúčtovacej faktúry za dielo je najneskór do 1 5. 1 0. 2017 . Faktura sa
povaŽuje za uhradenú dňom pripísania prostriedkov na účet zhotoviteťa.

2. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

,/ číslo faktury resp. daňového dokladu,,/ označenie._obj ednávateí a a zhotoviteí a, peiažný ústav, číslo účtu,,/ IČO a DIČ zhotovitera, IČO objednávateťa,
'/ označenie registra, ktoý PO zapísalv obchodnom registri a číslo zápisu,,/ číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
,/ zdaniteťnó obdobie,
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3.

4.

5.

6.

,/ deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
'/ fakturovanú zakladnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

po objektoch,
,/ pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteťa,
'/ faktura bude obsahovať nasledormé náležitosti - krycí list faktúry a súpis

vykonaných prác.

Uhradená faktura nie je dokladom o odovzdaní aprevzati diela.

Vyúčtovaciu faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteť ku dňu jeho odovzdania a
prevzatia. Zhotoviteť vypracuje preberací protokol vykonaného diela. Jej prijatie
objednávatel'om vylučuje dodatočné naroky áotoviteťa na úpravu ceny diela.

Objednávateť nadobúda vlastnícke právo na dodané dielo až po úhrade celej ceny zadielo.

Za nedodržanie konečného termínu ukončenia realizácíe diela podťa čl. 3., j e obj ednávateť
oPrávnený uplatniť si sankciu vo výške 0,5 Yo z celkovej ceny diela, uvedenej v čl. 4.,
ods. 3. tejto zmluvy, zakažďý deň omeškania.

V Pdpade, že fakturácie dohodnutých cien nebudú uhradené v zmluvných termínoch, má
zhotoviteť právo uplatniť si sankciu vo výške 0,05 Yo z dlžnej ceny za každý deň
omeškania platby.

Objednávateť si vyhradzqe právo neuhradiť fakturu, alebo jej čast', pokiať nebude dielo
riadne zhotovené alebo nebude k vykonanému dielu predložená výsfupná dokumentácia
v zmysle tejto zmluvy a budú na diele vady, ktoré nebudú odstránené.

čHnok VI.
Záručná doban zodpovednost' za vady

Zhotoviteť zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a schváleného
Projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnu|fch zmluvných
podmienok, a Že poěas záruěnq doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Záruěná doba je 24 mesiacov. Začina plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela
objednávateťom - preberací protokol. Za vady diela, na ktoré sa vďahuje zérvka,
zodpovedá áotoviteť v rozsahu tejto záruky.

ČHnokVII.
Vykonanie diela

Zhotoviteť vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podl'a
ztnluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
Objednávateť je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad rcalizáciou diela a
dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.

8.

l.

2,

1.

2,
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l.

čHnok VIII.
Stavebný denník

Zhotoviteť je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným ztíkonom a
vyhláškou MŽP SR č. 45312000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, odo dňa začatía prác až do odstrtínenia poslednej vady resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nacháďzať na stavbe
a musí byt' trvale prístupný. Zápísy do neho robí zhotovitel' v deň, kedy boli práce
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné zabezpeěiť

Okrem zástupcov zhotoviteťa, objednávatel'a a projektanta móžu do stavebného denníka
vykonávať zánnatrry poverení zástupcovia pdslušných orgánov štátnej správy.

Zápísy v stavebnom denníku sa nepovažujú za nrtenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre
vyhotovenie pdpadných dodatkov ku zmluve.

1,

čhnok X.
ostatnó ustanovenia

Zmluvné strany sa zvázujú. že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotoviteť bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zavázqe sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto
zmluvy. Zhotovíteí sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateťa, pokynmi
objednávateťa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

Zhotoviteť je povinný strpieť výkon kontroly/auditr.r/overovania súvisiaceho s dodávan;ými
prácami kedykolŤek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenáwatrého
finaněného pdspevku (ďalej len ,J.{FP"), a to oprávnen]íirni osobami v zmysle všeobecných
zmluvných podmienok o poskytnutí NFP a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

čhnok XI.
záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou a
účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluva móže byt' zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strián. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len
písomne po predchádzajtrcej dohode obidvoch zmluvných strán.

3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté iné plnenie, platia pre zmluvný vďah ňou založený
ustanovenia obchodného ziákonníka.

4. Neoddeliteťnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpoěet - ako pdloha č. 1
k zmluve).

2.

3.

1.

2.
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5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoťne

vlastnoručne podpísali.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spósobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voťnosť nie
je niěím obmedzená.

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorych jeden je určený pre každú zmluvnú
stranu.

6.

7.

V obci Záůtorce, dř'a 10.04.2017.

Objednávatel':

V obci Zžiltorce, dňa10.04.2017.

Zhotovitel':
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