
zmllva o dielo
podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávatel': Obec Záhorce
Adresa. KŤtíšska 173198,991 06 Záhorce
lčo: 00319 694
DIČ: 202t243323
Zastúpená: PaedDr. Branislav Kázmer, starosta obce

Telefón: +421 918 438 870 ,

E-mail: obec@zalrorce. sk. starosta@zahorce.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK95 0200 0000 0037 3400 9454

Zhotovitel': RENOVIA s.r.o.

Sídlo: Lieskovská cesta 488,962 21 Lieskovec
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Čislo účtrr/IBAN: SK98 1 i 00 0000 0026 2106 2027

Ičo: 31,62,/684

DIČ: 2020476667
Ič opH: SK2020476667
Zastilpený: Jaroslav Krnáč, konateť

E-mail: renovia@renovia.sk
Telefón: 04515331 354
Právna registrácia: v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 266015

článok I.
Predmet zm|ury

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na záů<lade víťaznej ponuky zhotovitel'a v rámci
postupu verejného obstarávatel'a (v tejto zmluve uvedeného ako objednávateť) pri zákazke
s nizkou hodnotou realizovanej podla zákona č. 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1 .2. Predmetom tejto zmluvy je ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácit'.
1.3. Zhotovitel' sa zavázuje zhotoviť pre objednávateťa dielo podťa zadania a výkazu výmer

v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať
objednávatefovi. Pri použití tretích osób k ukončeniu dohodnutého diela nesie zhotoviteť plnú
zodpovednosť, ako by plnenie uskutočňoval sám vrátane pripadných reklamácii.

1.4. Zhotoviter pri realizácii prác dodrží všeobecne závázné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia orgánov štátnej správy a poverených organizácií a iných
dotknutých osób, bezpečnostné predpisy a nariadenia nielen v dotknutej časti areálu staveniska.

1.5. Objednávatel sa zavázťle, že dokončené práce prevezme, keď budú zrealizovanébez závad a
nedorobkov, zaplaíi za jeho zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne zhotoviteťovi doiednané
spolupósobenie.



č|ánok II.
Čas plnenia

2.1. Zhotovitel' protokolárne odovzdá riadne zhotovené die1o v termíne :

začiatok realizácie: do 7 dni odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
dokončenie realizácie: do 60 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

2.2 Zhotovitel' je povinný bez omeškania písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkol'vek
skutočnosti, ktorá bráni alebo sťžuje realizáciu predmetu diela s dósledkom omeškania plnenia
dohodnutého termínu a všetky skutočnosti je povinný uviesť do stavebného denníka. To isté platí
aj pre objednávatefa. Termín ukončenia sa móže posunúť o vopred odvodnené skutočnosti.

2.3 Omeškanie subdodávatel'ov zhotovitel'a pre realizáciu diela nezakladajú dóvod na zmeňu termínu
realizácie d iela.

článok III.
Cena

3.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a článku 1 bod 1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zm|uvných strán ako konečná pevná cena, je doložená vysúťaženou cenovou ponukou a

kalkuláciou podl'a výkazu výmer.

Cena za zhotovenie diela: 69,098,34 EUR bez DPH
DPH 20 oÁ: 13.819,67 EUR
Cena spolu:82.918,01 EUR s DPH
Slovom: osendesialdýalisícdeýóťstoosemnást' EUP..iede n cení

3.2. Cena diela je stanovená ako cena maximálna. Cena zohl'adňuje naviac práce a prestoje, zvýšené
náklady, či prenájom vybavenia, zariadení alebo pracovnej sily súvisiace s omeškaním dokončenia
a odovzdania diela, ako aj súvisiace s nedostatočnou obhliadkou miesta vykonania diela,
nedostatočným zameraním a vyhodnotením potrebných prác. Takéto naviac práce nie sú dóvodom
na zvýšenie ceny diela. Súčasťou ceny podla bodu 3.1. sú aj také práce a iné výkony a dodávky
materiálov, súčastí a technológií alebo iné náklady, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela.
hoci by tieto neboli súčasťou cenovej ponuky, ako aj práce vo výkaze výmer nezahmuté, ak sa
mohli takéto práce očakávať. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a výkazom výmer má
prednosť táto zmluva,

3.3. Práce, ktoré zhotovitel' vykoná bez zadania alebo v dósledku svojvol'ného odchýlenia od zmluvy
bez vzájomnej dohody zmluvných strán, nebudú zhotovitel'ovi uhradené. Práce naviac budú uznané
iba v prípade nepredvídaných okolností, ktoré sa nedali očakávať a musia byť odsúhlasené
objednávatel'om.

článok IV.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spósobe platenia:

4.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel' na základe faktúry, ktorú zhotovitel' doručí
objednávatefovi v dvoch vyhotoveniach a ktorá musí splňať všetky náležitosti daňového dokladu.
Na faktúre musí zhotovitel' uvádzať aj názov zákazky. Faktúra a k nej prislúchajúca
korešpondencia, ktorá sa u objednávatel'a vyskytne bez udania názvu zákazky, nebude spracovaná
a bude nezaznamenaná vrátená spáť zhotovitel'ovi. Lehota pre splatnosť faktúry začína plynúť od
doručenia riadnej faktúry so všetkými náležitosťami v zmysle tejto zmluvy a príslušných všeobecne
záv'azných právnych predpisov SR. Splatnosť faktúryje do 30 dní.

4.2. Faktúra bude dotučená objednávatel'ovi po podpísaní preberacieho protokolu,



Č|ánok V.
Podmienky zhotovenia diela

5. 1 . Zhotoviteť zabezpeéi ohlásenie o začatí stavby na príslušné orgány v prípade potreby.

5.2. Zhotoviíer wčí stavbyvedúceho, ktory je zodpovedný za organizovarlie, riadenie,
lykonávanie a kontrolovanie výstavby diela.

5.3. Objednávateť ajeho poverený zástupcaje oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, že zhotoviteť porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať,
aby zhotovitel' bezodkladne odstrrinil vady a nedorobky vzniknuté počas realizácie diela a ďalej
ho zhotovoval riadne. V pripade, že zhotoviteť v primeranej dobe neakceptuje tieto požiadavky
objednávatefa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. Objednávatel', dozor;ná pre tieto
prípady právo zastaviť práce prípadne sankcionovať finančne zhotoviteťa za každé
nerešpektovanie.

5.4. Zhotoviter zabezpečuje plnenie ustanovení zrákona ó.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
a ě. 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení, Zhotoviteť sa zavánlje dodržiavať technické
normy, všeobecné závázné predpisy, predpisy z oblasti požiamej ochrany a bezpečnosti zdravia
pri práci. Zhotoviteť v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnost'a ochranu zdravia osób v
priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniskaje oprávnený.
Zll'otoviíel zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomócky. Zhotovite| sazavázuje, že pÁ
plnení zmluvných povinností zabezpeói poriadok a čistotu na stavenisku na svoje naklady,
pričom bude derrne odstraňovať všetky nečistof a odpady, nebezpečné a kontaminované
odpady nevynímajúc. Zhotoviteť zabezpeči stavenisko, aby nedošlo k riziku ublíženia alebo
poškodenia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteťa alebo jeho
dodávateťov majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Zhotoviter zodpovedá
za bezpečnosť a majetok svoj, svojich pracovníkov a partnerov počas doby realizácie diela a
zabezpeěi, aby sa na stavenisku nepohybovali nepovolané osoby.

5,5. Zhotoviter sa zavánlje dodržiavať environmentálne predpisy platné na územi SR, najmá
zákon č. 79l20I5 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

5.6. V pdpade vylžitia inštitútu subdodávatel'a je zhotoviteť povirrný informovať objednávateťa
o tejto skutočnosti. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateťa a taktiež zámenl
realizovat' zmenu póvodného subdodávateťa je zhotoviteť povinný písomne informovať
objednávateťa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluly so subdodávatel'om
o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné lyhlásenie, že subdodávateť spíňa
alebo najneskót v čase začatia plnenia bude spÍňať podmieŇy účasti podťa § 32 ods. 1 zál<ona
č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto{ých zákonov v znení
neskorších predpisov.

článok VL
Odovzdanie a prevzatie diela

6.1. Povinnost' zhotoviť dielo riadne a věas splní zhotoviteť odovzdaním diela v termine, ako je to
uvedené v ělránku II. bod 2. 1. tejto zmluly.

6.2. O odovzdaní a prevzaíí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a ptevzati
diela, ktoný podpíše zástupca zhotoviteťa, zástupca objednávateťa.

6.3. Dielo sapovažuje za lykonané a odovzdané (dodané) riadne avčas bez vád podťa tejto zmluvy
aj v prípade, ak objednávateť bezdóvodne nepodpíše Preberací protokol o odovzdaní aprevzaíi
diela v lehote 3 dní odo dňa doručenia písomnej výmy zhotoviíeťa na podpísanie tohto
protokolu, akje dielo zhotovené bez závad a nedorobkov, móže sa dielo považovat'za riadne
dodané.



článok VII.
záručná doba a záruka

7.1. Zhotovitel' zodpovedá za ío, že predmet zmluvy je zhotovený podl'a podmienok tejto zmluvy,
platných STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zrnluve. Zmluvné
strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách :

- záručná doba na montážne práce a dodávky (materiál, práca) - 5 rokov.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatel'om a platí 5
rokov.

7.3. Zholoviler zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

].4. Zhotovitel' sa zavázule začať s odstraňovanírn prípadných reklamácií diela do 72 hodín počas
pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie od objednávatel'a a dóvody reklamácií odstrániť do
termínu, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany písomne. Dni potrebné na odstránenie reklamácií
nie sú zo strany objednávatel' dóvodom na penalizáciu. Zhotovitel' nemóže opodstatnenú
reklamáciu vybavit'ako neopodstatnenú. Vady a nedorobky reklamované počas zhotovovania diela

ich odstránenie nie je dóvod na zmenu termínu.

7.5. V prípade, ak zhotovitel' nezačne s odstraňovaním reklamácií diela do 72 hodín počas pracovných
dní od prijatia písomnej reklamácie, objednávatel'má právo fakturovať zhotovitel'ovi zmluvnú
pokutu vo výške 30 Eur za kažcJý deň omeškania so začaíím prác na odstraňovaní reklamácií a dať
rekIamácie odstrániť tretej osobe na náklady zhotovitel'a.

článok VIII.
Penále a zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotovitel' nesplní svoj závázok dodať dielo v dohodnutom termíne, má objednávatel' právo
od zhotovitel'a požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň
omeškania.

8.2. Ak zhotovitel' nezačne odstraňovať reklamácie do 48 hodín od ich písomného nahlásenia móže
objednávatel'zhotovitel'ovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur za každý deň omeškania
so začatím odstraňovania reklamácií.

8.3. Pri meškaní objednávatel'a s úhradou faktúry objednávatel'zaplatízhoíovitel'ovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 o/o z celkovej sumy ťaktúry každý deň omeškania.

8.4. Ak zhotovitel' poruší niektoré ustanovenia tejto zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto porušením
bude objednávatel'ovi uložená akákol'vek sankcia zo strany súdov, orgánov verejnej správy, resp.
dozomých a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcii, zhotovitel' sa zav'ázuje nahradiť
objednávatel'ovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dósledku uloženia akýchkol'vek
sankcii zo strany vyššie uvedených orgánov.

8.5. Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška zmluvnej pokuty je
primeraná zabezpečovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami poctivého obchodného
styku.

článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1. Objednávatel' má právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak dodávatel' poruší ustanovenia tejto zmluvy
zakotvené v bode V. článku 5.3, tejto zmluvy.

9.2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem
nárokov na náhradu spósobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku
zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi
spolu s rozostavaným zmluvným dielom:

l. dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávatel'a k vykonaniu diela

2. ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa zrealizovanej časti a ostatné doklady v rozsahu čl. 6 bod 6.2.



Článok X.
Osobitné dojednania

l0.1. Nebezpečenstvo škody a úrazov najednotlivých častiach diela, na stavenisku ako aj na veciach
a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotovitel' až do času protokolárneho prevzatia
a odovzdania diela objednávatel'om.

10.2. Zhotovite| sa zavázuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okim tých, ktoré slúžia
pre účely zmluvy použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotovitel'
sa zav'ázuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní
objednávky uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záv'ázok plati naďalej aj po
ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávatel'a
vrátené.

10.3. Pri porušen í závázkl m\čanlivosti je zhotovitel'povinný objednávatel'a odškodniť.

10.4. Zhotovitel' podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o
zodpovednosti za škody na majetku objednávatel'a pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá
za škodu na majetku objednávatel'a pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela
objedná zhotovitel' subdodávatel'a. Zodpovednosť za škody a úrury trvá až do dňa podpísania
odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu.

10.5. Zhotovitel' vykoná dielo podl'a rozpočtu, ktorý je nedelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.
10.6. Zhotoviterje povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky č.45312000 Z.z., pričom je
povinný stavebný dennik starostlivo uchovať nepretržite na stavbe.

l0,7. Zástupcom zhotovitel'a počas plnenia zmluvne dohodnuqých prác bude: Jaroslav Krnáč.

10.8. Stavbyvedúci bude: Ivan Hudec, Ing. Anton Gocník.

článok XI.
záverečné ustanovenia

1i.1. Táto zmluva sa spravuj e ustanoveniami §536 a nasl., ako aj ustanoveniami Obchodného
zákonníka, Občianskeho zákonníka.

11.2. Zmllxa je vypracovaná v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorych objednávateJJ
dostane dva exemplare a zhotoviteť jeden exemplm.

11.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, že íáío zmluvabola lzayretá dobrovoťne na zr{klade slobodnej vóle, na znak čoho
ju vlastnoručne podpisujú.

1 1.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení
na webovom sídle obj ednávatel'a,

1 1.4. Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.l - Ocenený resp. vyplnený a potvrdený výkaz výmer zhotovitel'a
Príloha č.2 - Zoznam subdodávatel'ov

Y Zžhorciach, dř'a 15.2.2022 V Lieskovci.

zhotoviter:

Y
Jaroslav krnáč

:i]
šL

Objednávateť:

konatel' spoločnosti


