zMLUvA o DIELo č. nnr, spršxÉ,vLACHy

01/2011

uzatvorenápodl'a Ustanovenia § 536 anás1,, zákoia č, 5l]191 Zb,

čt. t.
zmluvné st'řanv

1,1obiednávatel': Mestské le§y

a nrajetky, spol. §.r.o.
Ul. sNP 34
053 6l Spišské vlachy
Za§túpený: vl:rdimíř sajdák - konatel'
Bank,spojeniel
č l1číl:

ZapjS, v obcb, reg, okresného Súdu Košice L. oddiel] sro. v]ožka čís]o:l4404]V

1.2

Zhotovit€l':

c€zl-es. §.ř.o.
Dolná Zdaňa 123
9ó6 01 Dolná ŽdaIia
Zastúpený: lng. Róbeí Búci - konatel'
Ins, Lucia JaneLo\i - konalel'

ICo :
Ič DPH

I

,{4 289 031

SK202265,í93r

B1ll",,poje,e \l \P d,. pobolLa Žl:l, ll3o H-nlloln

č,

účtu:

01]2lj27]2/0900

Zapj§, v obch, reg, okreslrého súdu Banská BYýrica, oddjel: Sro Vložka čís]o]l5l27/s

čL.2

Východi§kové podkI,1dy
pre uzavretie tejto Z]rlUV} je ponUka zhotoliiel'a Zo dňa l8,0], :0ll (cenová ponuka čislo
CP027/20l 1) n následná kolešpondencia, klolá je po v7álomno]n odSúllla§eni znluvnrlmi stlana|ri považovaná

] l. Podkladonl

za sťlčasťtejlo z]nlUV},

DZ{L(Iadné údaie

",l \

,,\]\

-

','

2

2,j Projckla.l

\4

:

ťJ, \,

u.

'1.,i].. § i:,,:':A,,,
1q'\,\<\,,,, ,,,,,,,,,,,,

,,,

]

2 2,]. Inžitietska či]]noS1']
2.2 5.'le níny Stavb), :

Začatie:
15,08,20l l
Dokončenie: 31,08,20ll
čL,3
Předmet plneni1r

j,l,

Prcdnretom p|nenja zlll]uvy

predjoženej ponuky,

je

zhotovenie stavebne] časli uvedenei 9taÝb} podl'a.ozpočtu a pod]'a
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,2 Zholov

ite l' v},kon á d ie lo pod l'! ceno! c i ponuky vrátane potrebného po Zd lžneho a priečneho od! od| en ]a
Slavebnou časťousa rozumje súhm všetkých nrateriálo\,. stavebných hmól adielco!, Výrobko\. plác,
!ýkonov. ýrojov a zarjade.i v stavebDej časti oprav} ]esnej cesty F-ka Kurčik,
3,j. Zholovile]'sa z.t!ázuie Vykonať dielo Vo vlastnom mene ana !]astnú zodpolednosť akspokoinoýi
_1 l

]],

objed.áÝarel'a,
j .1, Znreny v predlnete plIenia nróže naťiadiť len objednávalel,

čr-,+

Čns plnenia
.1,1. Terminy plnenia jednotlivých častipred.retu znluÝ),podla čl, ]
Začialok realizácie plác: l5.0lJ. 201 l
,1,1.], Ukončenie plác:
]1.08 20ll
.+,2 Doba omeškania , ktolú spósobi] objedná\,at€l'sa

te]to znr]Ll!\ Sú nasledovné :

.1,1.1,

móže pljpočjtat'l( časU ]rl.cn]a podl'a tejto Zn]hlv}-, ale

lnLlsi byť riadne zapisaná apotvdená Znhlvnýlli ýranani v Slavebnon denIiku a|ebo dodatkonr klejlo

4.3,

ob]ednávatel'Sa Zavězuje. že dokončené dielo po etapách. podl'a článkLl 1,1,1,a,r.l,] pleÝeznle azaplati
za.ieho zhotov€nie v Súlade s iouto zm]uýou.
,1.,1, ob]ednávatej' vyzve zhotovilc]'a plevzatie ýaVeniska do 7 dnj od podpIsanja znrIuV\ o diele.

cL,5

Cena

5.],

Cena za zhotovenie predmetu znr]uý} ! roz§ah! Čl,] tejto zmlLl\,} je slano\ená dohodou zmluvných ýtán
vZm)s]eZákonač. l8,rl.]9óZ,z..tkocenapevná,jedoloženáce|o!oLl ponukouakalku]ácjou.ktoúje9účast'ou

lejto ZnllL,\\

5]

a.na

Z.r

/lo1o\ erl]e dj.le D.d]i aL

CENA BEZ DPH:
20%DPíI:
CENASPOLL|SDP:

,]i.

14 985,ó4
2 997,13

l7

982,77 EL)R

slovom] sedenrnáSliisicdevat\toosemdesiatdva

5,], Vcene za

EaR
EUR

EUR

a

771l00 centov,

zhotolenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudova|ie. ple!ádzku. údržblla v}praianie

zaliadenia ýavenjSka.

\ jednotkovjch cenách,
Sú popisané vo Výkaze výmerani V zmluvnej
dokunlentácii. ]ná Zhotovile|' nárok na ich úlrrarlu, Svoj nárok ale muSí objed|ávatel'oli oznánriť íonnoU cenovej
ponuk),píed začatim plác. alebo zápison ! staÝetJnonl denniku. Práce Dróže zhotoý ite l' \,!konať až po sch!á]enj
cenovej ponllr} ol,jedná\.arel'on], ocenenie pťác bude v al(tuálnej cenoýej úťovni.

5,4, StaveniSkoýá a ninro staven]sko\,á doptaÝaie Zaka]kLl]o!aná
5.5, Za požadované pláce. kto.éniesúsúčasťouZnluvy ij,, ni€

5.6, Pláce, kloré zholovřeL'v}kon.i bez Zadania alebo vdós]edku svojvolíéhoodchýienia od Zmluly.

Sa

neulrrad]a

čL,6
Platobtló podmienlr},
6.], Celru Za zhotovenie dielá zaplati obiednávatel'na základe faktúr. ktoré zhotovilel'doručíobjednávate]'ovi
faktúlá sa považuje Za doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobitne prelzatá
objednávatel'om a dátum prevzrtia bol potVrdenýjeho podpiSom,
6,2. Lehota splatnosti je 2 l kalendámych dni od schvá]enia faktúry obj

ed

návatel'onr,

6,]. objednáYarel Skonnoluje údaje uvedené vo faktúre do 5 dní avplípade zistených rozdielov móže
objednáVatel' faktúru vrátiť k prcplacovaniU,
6,4, obj ed návate 1' neposkytuj e zhotovite]'ovi žiadlre Zálohové platb},.
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6.5, |allúra mUSí obsahoýať náležitosli podl'a.s l5 Zák.č,289195 Z,z,.Supi§ !}konaných prác p01\ldeni
poVeren)n píacovnikon objednávatel'a. V pipáde. že faktúm nebUde oblaho\ať Iielo náležilo§ti. objedná\iiel'
ie oplálne|ý vrátiťju Ia prepEcová.ie. V talro]n pripade §a pi.fušilchora splalnoniaž do dofL]cenrlopli.ťll
t'aktúň

CL.7
konečná faktúra
7,1, Konečllá faktúra bude zhotO!itelbnr dolUčená objcdnávalel'ovi po pLrdpiianí pleberacieho

pLotokolLl

v Znrrsle článku 2,2.5,

72,

j<oneaná fakn]ra bude obsahoýat'rozpis !šerkýclr doteraz íakluro\anich čiastok. Súpis Vykonaných
prác. Zrážok podL'a čl 6 a celkovú sUmu, Pripadne iné príloh}
7,j, V príPade. že protokol o odovzdani a pleberanj Stavebného diela bude oblaholať závad} a nedoíobk\.
objednávalel' Zadťžiadekvátnu čiastkU Z konečnej faktúry až do úplnélroodsfíánelli3 Závad a nedorobkov,

čL,3

podrnienkv vvkonania diela

8,l.
E,2
8,3

Zholovjlel' \,]-koná dielo Ia sloje náklady a na v]astné tebezpečenstlo
objed.ávate] .ie poVinný odovzd at' siaven iSko Vlpratr|é tak, ab] zhoto\ ilťl' n]ohol na ňon začaťp.áce.
objednávate]'v}lýči prio.1ovzdani §ta\,eniska \,šetky podzelnné a nadzen|é \ťd3nja a jnžlnjerske siete.a

8,4

Zhotovilel' nezodpo\edá Za poškodenie podzeDnl}ch ved€llí a inžjni€15k!ch !]etí. kto.é nebudú v}týče|é

8.5

objednávatel' odovzclá Zhololitel'ovi pri odovzdávani StaveniSka \,)1)čenr Základné Slnerové a výškové

pri odovzdaní §taveIisl(a,

body a vynredZi hranice sraVeni§ka,

8.6

objedná!atel pd odovzdálani staýenjska ultí Zhotovře]'ovi VrlnedZe|é ploch\ pre zariadenja Slaleniska.

!kliJk\. ZeIlrllik\
s Ziroio\jle] zaiJZp.al nJ r\o]e

L]ai(]ad: doplaýir a jkln.io\.l,,i. \š€ik\c]]
a dielco!. \,!íobkov, ýrojoV a zariadení a jch plesun zo Skladu na staÝenisko,

8,8

;]]ai..]aln\. 5:.1tebi]).i] illjnji

Funkciou koordiná1ola bezpečnosti na stavenjsku 5a po!eruje ZhotoÝitel'. Koordjnátor bezpeč.osti sa

Za!ázLúe zabezpečiťÝšelk} poÝinnostj, ýaio!ené ý .l 5 Naliddenia v]ád) sR č,5 ] 0 Z 2l,] 1,200l,
V pripade porušetia tychto Po\jnností a vznikU škody v príčinnej súvislosti s iclr porLlše|ínr.bude lúto znášať
lroord jnátor

8,9

bczpečnosli,

Zhotovite]'zodpovedí za čistottt d po.iadok na staýenisku. Zhoto!itel'odslráni na Vlasnlé náklnd},odpady.

ktoré sú Výs]edkomjeho člnDosti,

8,10 Zholovile|'nesmie u§uadňolal na

staveniSkU mateliál}, a zaliadenia nesúvjsiace S plácani pod'a tello

zmlLlvy.

3.]l

Zhotovilel'je povjnn! VieSť Stavebný dennjk, Pokyn} k\edeniu slavebného d€n.il(a budú p]cicdlnó na
spoločLlolll lokovani z|rLuviých snán pr] pl€berani Staveniska, Sl:r\ebný dennik liu§i b),ť k dispozicii na

ll,:",ob'i,

lI

ol1,

8,12 Zholoviiel'sa Zaýá7uje v}zvať obiednávalela na ko.trolu !šelkých plác. ktolé nlajú byť zakryté alebo sa
Stanú neplíStupnýni niIinráhrc j placovné dni vopíed, Ák §a objed]lá!ale]'nedostali a nevykoná kontlo]u
iýchto prác zhotoviteL'móže poklačo!at' v p.á.ach oblednávatel'.róžc Lloda(očne požadovat'odkrytie týchlo

!le na svoje ná](]ad],. iba že sa p.j dodatočncj kontrolo zisti. že pláce neboli íiadne v}konané budú iielo
práce vykona|é |a nák]ady Zhotoýitel'a,
prác,

8,1] Zhotovřel'sa

zaviizLlje v}zv!t'mininlálne 3 pracovné dni Vopred objcd|áValel'a k účastina lšetkých
predpíSa.jch skúškach
1'aktúíobjednáVaiel'oln neznanrená zárovei plevzalie časli diela. ktoláje uvedena
8,1,1 l,hradeni€jcd|oljiýých
\ rozpi§e prác jednot]iVých faktúr. Zhotovřej'.ie povinný udlžia!at' dieLo. statať sa ojcho bezchybný ýav
k spokojnosti objedtávarel'a až do protokolárneho odovzdania diela

CL,9
v}'robné podklady
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! rozsahu ncv)lrnunlon] potrebné spolupósobenie
ebežných konzultáciách počas píiebehu výStavb!

9,1 ob edná\alel' sa zavázuje, že posk,!tne zholovit€l'ovi
spoči\alúce nalnlá v

p

čL,10

záručná doba

a

záruka

l0.1, Zhotovite]' Zodpovedá Za to. že plednret zmlu}} je Zhotovený podl'a podmienok tcjio znrluv}

plojckiovej dokunrentácie a že počas zátučne] doby bude mať Vlastnosti dohod nuté ! lejto zmluÝe,

lo:,

za,,"e,,a doba začina piynúťdňonr podpísania prebe.acieho plo1okolu ob]ednávatel'om 1podl'a €táp

al,].2,j.'

l0]

a plafne.j

a

Platí24 nresiacov,

Zhotov lte l' zodpoledá 7a !ad) , ktoté má dielo počas ýýslavby a počas láručnel doby,

l0..1, Zholovjtel' sa zaÝázuje odsllánlt

!šetkr vad} počas Výýavby

a

Záručne] doby na Vlastió náklady

a n.tj neskór do l 5 kalendárn} ch d n i od Up latie n ia o|láVnene] reklaN ácie,
]0 j. objediávateL', počas Záručnej dobr Zabezpeči vlkonávanie pravidelnej bežn€i údlžbyv lozsahu:

a] na vozovke - lokálne opolebovanie vozolky. drobné výtlky, jemné ntlll]\. nepripLlsth'Zinnú údržbu
clreIrickým po§!poln,
bl udlžiavanie 1inkčnoS!i o.ivodňovacich zariadeni, odstraňoVanie lokálnycb nánoso\ !ri,kop a priepuSto!
cl Lldížiavanie l nkčnosti odstavných plóch a odpočivadje]. s\nhov cestného telesa,

čL,1]

Penále

n

znllul,né pokury-'

zhotovirel odolzdá dielo uvedcné v člát](U č,3,1,1, tejto lmluv! po tcrnine uvedenonr Včlánku
č, 2,2,j,1ejto znrluvy, 7aplati znr]uvnú pokutu vo výške 66,00 € 7a l(ažd]l deň omeškania,
ll,:.,qk zhotovrteljneoitšráni !ad} vtenníne podla článku č l0,4 tejlo z.r]u\\ Zap]ati anluvnú pokutu \o
Výške, ktolá píedstavule dvojnáSobok cen}, prác podla ce|ovei ponukr za každ! den oDleškanja,
ll._:, lt oqeani,"tei neuhladi fatirúiu vlehote §plal|osli uvecteiej Vtejto znlu\eij 2I dní. zap|ati ťlrok z
0 0-"

]l,], Ak

čL,12
Preyod a postúpenie zmluvy, poddodá},atelia
l2,]. Pre\,od a postúpenie zm]uÝy, alebojeJ časli.ie llrožný len s piso nýLn Súhlasom objednávalel'e
l2 2, Na požiadanieje zhoto!itcl' povilrni zoznániť objedlráÝarel'a S poddodávatelln],
l2.], Zo)nam por:]t]or]ávatel'ov. ak Sa zmenil oproti zoznam! !ponuke je zholovitel'povinný predložiť

objel]návatel'ovi do 7 kalendám),ctr dni od pottpisania tejlo Znrluvy,
]2.4, Činnosťpoddodávatel'ov sa posudzuje ako činnost' zhotov]tel'a.

čL,1]
vys},€tlenie pojmo},
l3,l ]l!\E§!
zn"'n;á -"liio

Všctky v}dané Výkresy aj tie, ktoré budúl v},dané !Súlade s touto znnuvou ako aj ich

modifikácie, klolé §ú sch\,álené plojektanlom a ob]ed.áVatel'onl
Deň. tÝždeň. mesi3c
Znamená kaIeIdámy deů. týždeii, nresiac podl'a platného kalendáta v Slovenskej ťep,lblike.
Týždeň začina pondelkom a končí

píacovnÝ deň
Znanená kalendámy deň podl'a kaleidála v slolenskej republike okrell dni pracovného pokoja,
DniDtacovného Doko,ia
Znaňená Sobot}. nedele

a

štátom uznané sviaiky,
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Jaz\k
oficiálnym jaz),-ko.r teito zlnluvyje

jar,\ k

slovetský a nleirickÝ s\ýém,

Sraveni5ko
Je nrieýo určenék rcalizáciistavb} alebo udÉiavacinr plácam a zalrrňuje stavebný pozenrol(,

pracovisko
Je časťstaleniska určená objednáVale]'oln p.e činnosťZholovitel'a a zahrňu]e poze]nk! pod objektnri. klote sú
predmetom teito zm]uvy, plochy určenén! zaliadenie staven;ska. Skládky. Zenrnlk\ a plíStupové ce§t\. Bez
sťlhlasu objednávatel'a Zhotovitel' nesn]ie poLlžiťité čaýi ýaveniska.
VÝrobné v!'krc§v
sú dieLčie výkres},. potrebné pre realizáciu diela. ktoíó si zhotovite]' v}rlrolo!uie 5ám a na vlasttré ták]ad\. ale
podliehaiú schválenfu projektania a sťt súčasťouťlobnej dodávatelSkej dokunrentácie.

čL,l1

Pracovnici zhoto},itel'a
]

1.

l, Zodpovedn

N4eno

j

píacoýnícj Zhotovjte]'a

i

:r

liornunik:ícia

:

Fun]rcia

hrg. RóbeÉ Búci
Ing. Lucia Janeková
lDg, Pavol Ivan

Mária Janeková

pomocný Stavb},vedúc]

l4.2, Pisomná korešpondencia medzi Zhotovitel'onr
]

i,]

a

objednávatelonr bude vjazyku Slovenskom,

ZódFo\edniFraco\llici objedni\itela:

Vladimi. Sajdák

_

konatel'

čL.15
Zodpovedno§t'za šlrody
l5,1, Zholovilel' zodpovedá za škody. spósobené objednávaiel'ovi
spósobené tretej osobe,

s

vykonávanými prácami. ako aj za škody.

l5,2. objedná\,atel' neznáša ž;adne náklady Za škod}r vzniknuté počas Výstavb]r až do úplnéhoprevzatia

čL.16
Arbitráž
l6. ], Zmluvné Stran} sa dohodli, že prípadné spol], budú liešiť dohodo a ak nedójde k dohode zmluvné strany
požiadajú o vyriešenie sporu pIiSlušný súd sR.

čL.I7

Vyššia moc
]7.i, Prc účelyteito znt]uvy sa Za vyššiu moc považujú vo.jna a nrobilizácja, Ploti škodám Ztkulu žiVe]nei
pohromyje zhotovite1' povinný dielo poistiť až do odovzdania objed|ávatel'oVi.
l ,2, 5lra]k pldco\nlko\ 7lol0\lle]d.Lo ll ]eho poddodáVatel'oV sa nepovažuje za v]rššiu moc pío účel}tejto
zmluVy,

čL.18
Zmen}, a dodatky

ZoD č, N4L SPIŠSKÉVLACHY 01/201l
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l8. ], Zmen]r textu a údajov leiio zn]uvy a dodat](), k tejto Znluveje !]ožnéurobil'le| pisonnou
uplatnené ]en ak sú potvldené podpism i opráVnen,v.ch
,zástLlpcov obidVoch znlluvných shán,

fo

noU a budú

(]L ]9
ostatné ustanovenia

19,1, Zm]uvné straD} sa zavázujú žc 5a budú bez plieťahov info noval' o všet k]'ch Skutočnoýiach, ](toré b\
mohli ovplyvnjť plnenic tejto zlnluvy, alebo klalitu prác abudú pťjsiupovaa k5\ojiln povinIosllim tJI abi
Devznikližiadne škody, alebo sa znjži]a hodnotadiela
l9,2. ZnlluV.é stnn} sa dohodli. že obchodnó. technické a ňrá|čné inlbmácje. ktolé jnr boliZverenó z'nluvnÝln
paltnerolrl. alebo ich Získali v ptipravnom období a poči§ lealizácie diela nesprktupnja nťtlnr oloban ÁťZ

pi§omného súl]lasu zlnluvného paIlnela,
]9.3, Z]rolovitel' vyhlasu]e. že nrá oprávnenic ýlkonáyať živnoý' v rozsahu článku ] tejto zlnlLIW.
l9 ,l
Sa zaviztae postupovať pri lealizácii s odbomou sia.oý]ivosťou a p.ofesional ioU

_Zhob!,itel'

objednávate]'a,

l9,5, Zhotovite]'sa zaváZllje postupovar' pti

tea lizác

ii

V sú]ade s

l

§po[o.]11o.1L

urlatovenjamiSla\ebného zákona sR

čL,20

záveřcčné ustllno,|,enia

20,1,

ZhotoÝitel'Sa zavázuie. ž€ nebude prenášať na objednálale|a svoje zá!áZk) ločj štánl}m orgá.om,
Sa,nosprálc. daňoýýnr úradonr. socjálnej a zdm!otnei poiSťovni. úradu práce a oýat|ým právnic](ým a lj,zickým

20,2.

ostanré podmjenk), a Vzťalr] medzi ZIluÝnýmj ýranani ncšpecjfikolané ! teito zmlUve sa budú liešiť
v súlade s obchodnýnl zákonon. Zákon č, 5l3/9I Zb,. ajeho novelanri
20 3, Ncoddelite]'nou silčasťotrtejto ZmIu!yje celrová ponuka zhotovilel'a, píilohou tejlo zmlu\) je:
!Ýpis Z obchodného íeg]str.t zholovile]'a.
zoZn:]l] t]!.ddodá\ 3le]'o\
:,r,] \ jt]i..je i ulLano\e'.i]n § j1"] a.as], úbcnodnéhozá]ionnika objelná\aŤel nrá plávo odsiúpia od znl]uv}
z dó\odo! podýatiého porušenia ZnrlUu,
20,].l. Podstatnýn po.ušením ZmlU!y v §úlade S § ]45. ods l obchodného zákonnika ple ťlčel)teito 7nrlu!y sa

,
_

nedodržanie Zmluvného termí1lll výstavby.
polUšenje technologicl(ej d]sciplín). !rátane nedodranja ptojekfu.
slrata optávnenia VvkonáÝať predmelnú činnosť
20 5, Právo odStúpit'od zmlu!} vzniká dňonr doltrčenia oaáme.ia o odstúpeni druhej zmluvncj stlane.
20,5,], Pri odstúpeníod zfiluvy z dóvodov na sn.an€ zholovitel'a má objednávate|.právo na náhradu škod},,
Spósobenei nru z tifulU porušenia závl]zku,
20,ó. Zjnl!!a nadobúda platnosi' dňon podpisLl oboma ZlnIUVl]ý i strana]ni a účinnost' po jej pol]pisaní
konatel'on ]Vlests](ich LeSoV a 1ajetkov spol, s,r,o. V]adinilonl Saidákom,
20,7, Táto znluvaje vyhoLoVcnli v šlyloch ryholoýeniach. obiednávaleL'aj zhotoýitel'obdržia ZlnlUVu ! dvoch

V spišských Vlácho.h

l5,08.20ll

V Dolnej Ždani

]

:

15.08,20]0

objednáYat€1':

zhotovitel'i

Vladimil Sajdák

Ing. Lucia Janeková

kouatel'

konatel'
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