Č. ML SPIŠKÉvLAcHy ul2u2
uzatvolená podla ustanovenia § 536 a násl., zákona č, 513/ 91, Zb.

zMLUvA o DIELo

č1,1.

zmluvné skany

1.lobiednávatel:

Mestské lesy a rnaietky,9pol. s.r.o.
Ul. sNP 34
053 61 spišské vlachy
Zastúpený: vladimíř sajdák - konateí
Bank,spojenie:
č, účtu|

Zapís, v obch, leg, Okresného súdu Košice L, Oddiel: Sro, Vložka číslo:14404/V

1.2

zhotoviteí

|

Cezles, s.r.o.

Dol^á Ždaí\a 123
Dolná Ždaňa
zastípenýl Ing. Róbeň Búci - koíatel
Ing. Lucia Királyová - konateí

966 01

Ičo :
IČ

DPH:

44 2a9 BT

Balk.spoj.:
č.

účfu:

.

sK2u2654931,
SISP, a,s. pobočka Žiaí nad Hlonom
041,21,3271,2/ 0900

Zapís, v obch. reg. okťesného súdu Banská BystŤica, oddiel| sro, \rložka číslo75127 / S

čL,2
vý.hodiskové Podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmlu\,y je Ponuka zhotoviteía zo dňa 28,09. 2012 (cenová
ponuka čísloCP018/2012) a následná koťešPondencia, ktolá je po vzájomnom odsúlrlasení
zmluvnými stranami Považovaná za súčasťtejto zmluvy.
2,1.

2,2. Základné údaie

I

stavby I oPrava lesneicesty IL časť
Miesto stavby : k.i. Zah!ía

2,2.1. Niázov
2.2.2.

2.2,3, Pťojektant

:

lnžinieBka čiinosť:
2.2,5, Teímínystavby :
2.2,4,

začatiei

01,.1,0.201,2

Dokončeniei 31.10.2012
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čL.3
PŤedmet

pl

enia

3,1. Píedmetom plnenia zmlu\'T je zhotovenie §tavebnej časti uvedenej stavby podla
řozpočfu a podLa predloženej ponu*y.
3,1.2. Zhotovitel vykoná dielo podla cenovej ponuky vrátane potřebného pozdíUneho
a priečneho odvodnenia,
3,2. Stavebnou časťou§a rozumie súhln všetkých mateliálov. stavebných hmót a dielcov,
výíobkov, Prác, \aíkonov, stlojov a zaliadení v stavebnej časti opía\,J, lesnej cesty.
3,3. Zhotoviteť sa zavázuje lykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
a k sPokojnosti objednávatela.
3.4, Zmeny v predmete plnenia móže naŤiadiť len objednávateí.

čL.4
Čas plnenia
4.1. Termíny plnenia jednotlivých častípredmetu zmluly podla čl. 3 tejto zmlu\,T sú
nasledovné
4.1,1, Začiatok řealizácie práC
01.10. 2012
4.1,2, Ukončenie pfác|
37.10.2012
4.2, Doba omeškania , ktorú spósobil objednávatel sa móže pdPočítaťk času p]nenia podía
tejto zmlulT, ale musí byť riadne zapísaná a potvřdená ZŤIluvnými stranami v stavebnom
denníku alebo dodatkom k tejto zrnluve,
4.3, objednávateí sa zavázlje, že dokončenédielo Po etapách, podla článku 4.'l.'1.a 1.1,.2
Prevezme a Zaplatí Za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou.
4.4, objednávatel' \,yzve zhotoviteía Prevzaťe §taveniska do 7 dní od PodPisania zmlu\,T
o diele.
|

čL.5
cena
zhotovenie prcdmetu zmlu\,y v rozsahu Č1.3 telto zmluly je stanovená dohodou
Zmluvných stIán
v zmysle zákona č. '18/1996 Z.z. ako cena Pevná, ie doložená cenovou ponukou
a kalkuláciou, ktoráje súčasťoutejto zmlu\T.
5.2, cena za zhotovenie diela podía čl,3 je
5.1, Cena za

:

CENABEZDPH:
DPH:
CENAsPoLusDPH:

200/o

79 349,17 EuR
3 869,83 EUR
23 279,00

EuR

EUR a 17/100 centov.
s]ovomI devátnásťtisíctíistošťyddsaťdeváť
5,3. v cene Za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na.,ybudovanie, plevádzku,
údržbua vyplatanie zariadenia staveniska.
5,4. Stavenisková a mimo stavenisková dopravaje zakalkulovaná vjednotkových cenách,
5,5. Za požadovanéPIáce, ktolé nie sú súčasťouzmluif, t,j,, nie sú popísané vo výkaze
výmer ani v zmluvnej dokumentácii, má Zhotoviteí náťok na ich úhladu, svoi nárok ale musí
objednávatelovi oznámiť formou cenovej ponuky pred Začatímprác, alebo zápisom
v stavebnom denníku. Práce móže zhotovitel rykonať až Po schválení cenovej ponuky
objednávatelom, ocenenie prác bude v aktuálnei cenovej ílío!,ni,
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5,6. Pťáce, ktoíézhotoviteí q,koná bez zadania alebo v dósledku svojvolného odchýlenia od

Zmluvy, sa neuiladia,

čL,6

Platobné podmienky

cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateí na základe íaktur, ktolé zhotoviteL doručí
objednáVatelbvi faktuťa sa považuje za dolučenúak bola doťučená ako doporučená zásielka
alebo bola osobitne prevzatá objednávateíom a dáfum plevzatia bol Potvřdený jeho
podPisom.
6.2, Lehota splatnosti je 21 kalendámych dní od schválenia fa*tury objednávatelom.
6.3, objednávate] skontŤoluje údaje uvedené vo íaktuíedo 5 dní avpípade zistených
rozdielov móže objednáVatel íaktulu vrátiť k prepracovaniu,
6.4, objednávatel neposkytuje zhotoviteíovi žiadne zálohové platby.
6.5, Faktula musí obsal,ovať náležitosti Podía § 15 Zák,č, 289/95 z.z., súPis l-vkonaných
přác potvldený povereným placovníkom objednávatela, V prípade, že faktura nebude
obsahovať tieto náležitosti, objednávateí je opíávnený vrátiť ju na pleplacovanie, V takom
prípade sa prerušílehota sPlatnosti až do doručenia opravenej fa]<tury,
6.1.

čL,7
konečná faktula

7.1, Konečná faktura bude zhotovitelom dolučená objednávateLovi

po

podpísaní

píebeťacieho pťotokolu v zmysle článku 2.2.5,
7.2. Konečná faktura bude obsahovať rozpis všetkých doteraz íakturovaných čiastok, súpis
vykonaných Přác, zrážok podla č1.6 a celkovú sumu, Prípadne iné Prílohy.
7,3. V prípade, že plotokol o odovzdaní a prebeřaní stavebného diela bucle obsahovať
závady a nedorobky, objednávatel zadlžíadekvátnu čiastku z konečnej faktury až do
írplnéhoodstránenia závad a nedorobkov.

čL.8
Podmienky lrykonania diela
Zhotovitel 'q.koná dielo na svoie náklady a na vlastné nebezpečenstvo,
8,2, objednávatel je povinný odovzdať stavenisko vypŤatané tak, aby zhotovitel mohol na
8.1,

ňom Začaťpláce.
8,3. objednávatel lybýči p odovzdaní staveniska Všetky podzemné a nadzemné vedenia
a inžinieřske §iete na stavenisku,
8,4. Zhotoviteí nezodpovedá Za Poškodenie podzemných vedení a inžinielskych sietí, ktoIé
nebudí1 \,ytýčenéPri odovzdaní staveniska.
8,5. objednávatel odovzdá zhotoviteLovi Pri odovzdáVaní staveni§ka vybýčenéZákladné
smerové a \"ýškové body a !ymedzí hlanice §taveniska.
8.6. objednávatel pri odovzdávaní staveniska určízhotoviteíovi vymedzené plochy pre
zadadenia staveniska, skládky, zemníky.
8.7, Zhotovitel zabezPečí na svoje niáklady dopravu a skladovanie všetkých mateŤúlov,
stavebných hmót a dielcov, líIobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na
stavenisko,
8.8, Funkciou kooldinátola bezPečnosti na stavenisku sa poveruje Zhotovitel. Koordinátor
bezPečnosti sa Zavázuje Zabezpečiť všetky Povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR
č.5t0 z 21,11,2001.
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V plípade porušenia týchto povinností a vzniku škody V plíčinnej súvislosti s ich Poťušením,
bude tlrto znášať koordinátoí bezpečnosti.
8,9. Zhotovitel zodPovedá za čistotu a poliadok na stavenisku. Zhotovite]' odsŤáni na
vlasťnénáklady odpady, ktoíésú výsledkom jeho činnosti,
8,10. Zhotoviteí nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a Zariadenia nesúvisiace
s Pťácami podl a tejto zmlulT.
8,11. Zhotoviteí ie povinný viesť stavebný denník, Pok},ny k vedeniu stavebného denníka
budú prejedané na spoločnom Ťokovaní zmluvných strán Při pťebelaní staveniska, stavebný
denník musí byť k disPozícii na staveni§ku a tam sa musia robiť záznamy v ňom,
8.12. Zhotoviteí sa zavázuje vyzvať objednávatel'a na kontlolu všetkých plác, ktoŤé majíl byť
zakryté alebo sa staníl nePrísfuPnými minimálne 3 pracovné dni vopred, Ak sa objednávatel
nedostaví a ne\aykoná kontrolu týchto Prác zhotoviteL móže pokračovaťvprácach,
objednávateí móže dodatočne požadovať odklyťe qýchto přác, ale na svoje náklady, iba že
sa pri dodatočnej kontrole zistí, že Práce neboli adne vykonané budú tieto PIáce vykonané
na náklady Zhotoviteía.
8,13, Zhotovitel sa zavázuje \,Tzvať minimálne 3 pracovné dni vopled objednávatela k účasti
na všetkých pledpísaných skílškach,
8,14. Uhradenie jednotlivých íaktur objednávateíom neznamená ZáIoveň píevzatie časti
diela, ktorá je uvedená v lozPise prác jednotlivých faktíť,Zhotovitel je Povinný udržiavať
dielo, staťať sa ojeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateía až do protokolámeho
odovzdania diela,

cL,9

výŤobné Podklady

zhotovitelovi v rozsahu ne\,yhnutnom Potrebné
v
píiebežných
konzultáciách počas priebehu \nýstavby.
spolupósobenie sPočívajúcenaimá

9,1. obje(lnávateL sa zavázuje, že poskytne

čL,10
záÍ]lé'..á doba azáfirka
zodPovedá za to, že PŤedmet zmluvy je zhotovený PodLa Podmienok tejto
zmluvy a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosť
dohodnuté v tejto zmluve.
10.2. záíučnádoba začínaplynúťdňom podpfuania preberacieho Protokolu objednávateLom
/ Podťa eáp čL2.2,5./ a platí 24 mesiacov,
10,3. Zhotoviteí zodpovedá za vady, ktolé má dielo Počas výstavby a počas záručnej doby.
10,,l. Zhotovitel sa zaýá^7]e odsbániť všetky vady počas lí,stavby a záručnej doby na
vlastné náklady a najneskór do 15 kalendámych dní od uplatnenia oPlámenej Teklamácie,
10.5. objednávateí, počas Záručnej doby zabezpečílrykonávanie pravidelnej bežnej údlžb],
10.1. ZhotoviteL

v rozsa}rul
a/ na vozovke - Ioká]ie opotrebovanie vozovky, dlobné výtlky, iemné tfhliny, nepripustiť
zimnú údlžbuchemickým posypom,
b/ udržiavanie funkčnosti odvodňovacích zariadení, odstraňovanie lokálnych nánosov

priekoP a Pdepustov.
c/ udržiavanie funkčno§ti odstavných Plóch a odpočívadiel, svahov cestného telesa.
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Penále a

čL,11
zmluvné Pokuty

Ak zhotovitel odovzdá dielo uvedené v článku č, 3,1,1, tero zmluw Po termíne
uvedenom v článku č, 2.2,5. tejto zr^ILlýy, zaplatí zmluvnú Pokufu vo výške 66,00 € za
každý deň omeškaria,
11,2, Ak zhotovitel neodstláni vady v telmíne podla článku č, 10,,l. tejto Zmluvy zap]atí
zmluvnú pokutu vo {íške,ktorá predstavuje dvojná§obok ceny Prác podla cenovej ponuky
za každý deň omeškania.
11.3, Al objednávatel neuhradí fakturu v lehote splahrosti uvedenej v tejto Znluve t.j. 21 dni,
zaPlatí úIok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
11,1,

čL.12
Píevod a postúpenie zmluvy, poddodávatelia
12.1, Prevod a postupenie zmluvy, alebo jej časti je možný len s Písomným sílhlasom
objednávateťa.
12,2. Na Požiadanie je zhotovitel Povinný zoznámiť obiednávatel'a s poddodávatel'mi,
12,3. Zoznam poddodávateíov, ak sa zmenil oproti zoznanu v ponuke je zhotovitel' Povinný
predložiť objednávateLovi do 7 kalendámych dní od PodPGania tejto zmlu\'y.
12.4. Činnosťpoddodávateíov sa po§udzuje ako činnosťáotovitela,

čL,13
vy§vetlenie poimov
13,1.VÝkřesv
z\amer.á a zahíňa všetky vydané \"ýklesy aj tie, ktoíébudú Ýydané v síllade s touto
zmluvou ako ai ich modiíikácie, ktolé sír schválené PIoiektantom a obiednávatelom.
Deň, týždeň, mesiac
Znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podía plabrého kalendára v Slovenskej republike,
Týždeň začínapondelkom a končínedel'ou.

píacovnÝ deň
Znamená kalendáťny deň Podl'a kalendára v Slovenskej rePublike oklem dní Pracovného
pokoja.

Dni pracovného pokoia
Znamená soboty, nedele

a štátom uznané

sviatky,

lazyk
oficiálnym jazykom tejto zmluvy jejazyk slovenský

a

metrický systém.

stavenisko
Je miesto ulčenék realizácii stavby alebo udlžiavacím Plácam

a zahŤňuje stavebný

pozemok.

píacovisko
Je ča§ť staveniska uřčená objednávatelom PIe čiimosťzhotovitela a zahrňuje

Pozemky pod
objektmi, ktoré sú pťedmetom tejto zmlu,q,, ploch}, určenéna zaliadenie staveniska,
skládky, zemníky a prístuPovécesty. BeZ súhlasu objednáVatela zhotovitel nesmie použiť

iné ča§ti staveni§ka.
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výrobné výkresv
sú dielčie výklesy, pobebné PIe ťealizáciu diela, ktolé si zhotoviteí vyhotovuje s;iín a na
vlashé nákladý ale podliehajú schváleniu Pťojektanta a sít súčasťouv]ýíobnei dodávateískej
dokumentácie,

čL.14
pracovníci zhotovileía a komunikácia
14,1.

Zodpovední pŤacovníci zhotoviteLa

Meno:

:

Funkcia

Ing. Róbeít Búci
Ing. Lucia Kilályová

MáIia Janeková

konateí
konateí
pomocný stavbyvedúci

14.2, Písomná kolešPondencia medzi zhotovitel'om a objednávatelom bude

vjazyku

slovenskom,
1,1,3.

Zodpovední pracovníci obiednávateLa

:

\.4adimíI sajdák - konateL

čL.15

Zodpovednosť za škody
15,1.

Zhotovitel zodpovedá za škody, sPósobené objednávatelovi

ako aj za škody, spósobené tťetej osobe.
15,2. objednávatel' neznáša žiadne náklady
úplxého Prevzatia objektov,

s

lTkonávanými PTácami,

za škody vzniknuté počas výstavby až do

čL,16
Aíbitřáž
16,1. Zmlu\,Ťté shany 5a dohodli, že píPadnéspory budú řiešiť dohodou a ak nedójde
k dohode zmluvné stíany
požiadajúo \,TŤiešenie sPolu Příslušný súd sR.

čL:l7

vyššiamoc
17,1. PIe
z tifulu

ílčelytqto zmluvy sa za \,Tššiu moc Považujúvojna a mobilizácia. Přoti škodám
živelnej pohromy je zhotovitel povinný dielo poistiť až do odovzdaniá

ob]ednaVatel'ovi,
17,2, Šrrailpracovn|kov Zhotovirel'a ako aj jeho pocldodávatelov sa nePovažuje za Vyššiu
moc Pre účelytejto zmluq/.

čL,18
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Zmeny a dodatky
18.1, Zmeny textú a údajov tejto Zmluly a dodatky k tEto zmluve je možnéulobiť len
písomnou folmou a budíl
uplatnené len ak sú Potvldené podPismi oprávnených Zástupcov obidvoch zmluvných strán,

čL.19
o3tatné ustanoveniá
19,1. Zmluuré strany sa zav:iujíl, že sa budlt bez prieťalrov iníormovať o Vše&ých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť pLnenie tejto zmluvý alebo kvalitu prác a budír
pristupovať k svojim Povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody, alebo sa znťila hodnota
diela.
19,2, Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančnéinformácie, ktořé im boli
zverené zmluvným paltneíom, alebo ich zGkali v prípravnorn období a počas realizácie diela
nespústupnia tťetírnosobám bez PGomného súilasu zmluvného partneta.
19.3, Zhotovitel vyhlasuje, že má oPlávnenie 1Tkonávať živnosť v rozsaiu článku 3 tejto
zmlu\,T,
19,4. Zhotovitel sa zavázlre Postupovať pi realizácii s odbornou starostlivosťou
a profesionalitou k spokoinosti objednáVateťa.
19.5. Zhotovitel sa zaváZuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami stavebného
zákona SR.

čL,20
záveťečnéustanovenia
20.1, ZhotoviteL sa zaýázúje, že nebude Prenášať na objednávatela svoje závázky voči
štátnym ořgánom, s,unosPŤáve/ daňo\.ým úťadom, sociáLnej a zdravotnej Pojsťovni, úradu
Práce a ostatným přávnickým a fyzickým osobám.
20.2. ostatné podmienly a vzťahy medzi zmluvnými stlanarni nešPecifikované v tqto
zmluve 5a budú riešiťv súlade s Obchodným zákonom, zákon č.513/9t Zb., ajeho
novelami,
20-3, Neoddeliteínou sílčasťoutejto zmlu!T je cenová ponuka zhotovitela, Prílohou tejto
zmluvy je:
- výPis z obchodného regisha zhotoviteía,
, zoznampoddodávateÍov,
20,4. V súlade s ustanovením § 344 a niásl, obchodného zákonníka objednávatel má PTávo
odstuPiť od zmluvy
z dóvodov podstatného porušenia zmluvy,
20.4,1, Pod§tahým PorušenímZmluvy v súlade s § 345, ods. 1 Obchotlného ziá*onníka pre
ílčelytejto Zmluvy sa
Iozumie:
- nedodržanie zmluvnéio ternínu výstavby,
- porušenietechnologickejdisciplín},,vrátanenedodržaniaprojektu.
- stíata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
20.5, PIávo odstupiť od zmluvy vzniká dňom doručenia oznámenia o odstílPení druhej
zmluvnej strane,
20.5,1. Pri odstupení od zmlu\y z dóvodov na strane zhotovitela má objednávateL právo na
náhladu škody, spósobenej mu z titulu poIušenia Závázku,
20,6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými straiami a účinnosťpo
jej podpísaní konateLom NIestských Lesov a maietl(ov, spol, s,Lo, Madimírom Sajd,íkom,
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20.;,

Táto zmluva je Vyhotove,rá v štyroch \yhotoveniach, objednávateť aj ZhotoviteL
Lrbdržíazmluvu v dvoch \.Thobveniach,

V Spišských Machoch

V Do]iej Ždani

:

28.09.2012

obiednávatel

I

28.09.2012

Zhotovitel :
In8, Lucia Kiřályová

I

uadimír sajdák

konate1

konateť

,,/,8
l )l4liestsxe

L//

//

lesv a ínaietkv,
sFL

ýt

05361 spiš§leVachý
|coLl9lř927 Dr l02 ]i69i83
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