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Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb., Obchodhého zákonnika v platnom znení a v súlade
so zákonom Č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávani v zneni neskorších predpisov

Čislo zmluvy: 02./2010

Zmluvné strany

Objednávatel': Obec Halič

Ul. mieru Č. 66, 985 11 Halič

Zastúpený: Vladimír Rehanek
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a) zmluvných : Vladimir Rehanek
IČO : 00316091
Bankové spoj. : Dexia banka, a.s.

DiČ: 2021237075
čislo účtu: 6008744001/5600

Zhotovitel' : Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design

A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
Zastúpený : Ing. Ján Plesník - majiter
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a) technických : Ján Benko - vedúci stavebnej výroby
b) zmluvných : Ing. Ján PIesnik
IČO : 33 304 904 DiČ: SK1020612395
Bankové spoj. : UniCredit Bank Slovakia a.s. Zvolen Čislo účtu: 6737663009/1111

SLSP, a.s. MsP Zvolen 71667312/0900
ŽR OÚ Zvolen čislo 611-6549

Predmet plnenia

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela "Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Halič",

v rozsahu:
podra rozpočtu na predmet tejto zmluvy, ktorý tvorí prílohu Č. 1 k tejto zmluve spoločne s výkazom

výmer, a ktorý bol stanovený na základe výberového konania objednávatera.
1.2. Zhotoviter vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.3. Miesto realizácie prác: obec Halič, katastrálne územie Halič

II.
Čas plnenia

2.1. Termin plnenia zmluvy podl'a článku I. je dohodnutý nasledovne:
• termin začatia: 08/2010
• termin ukončenia diela: 10/2011

2.2. Zhotoviter splní zmluvný záväzok riadnym vypracovanIm diela v rozsahu 1.1 a jeho
odovzdanim a prevzatím diela objednávaterom.

2.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotovitera je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávatera. Po dobu omeškania objednávatera s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviter
v omeškaní so splnením záväzku.

2.4. Objednávater sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme aj v pripade, ak sa vyskytnú drobné vady
a nedorobky, ktoré nebránia uživaniu díela._Na odstránenie drobných vád a nedorobkov sa stanový
termín na ich odstránenie.

2.5 Zhotoviter doloží dokumentáciu skutkového stavu a všetky revlzie potrebné k úspešnému
skolaudovaniu diela.

III.
Cena

3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán a zodpovedá súhrnnému rozpočtu v zmysle prilohy Č. 1, vo výške: 220659,-€ bez DPH,
tlovllm: dvestodvadsal'tisícšesťstopäťdesiatdeväťeuro,k tomu 19% DPH: 41925,21 E. ?
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Cena s DPH: 262 584,21 E slovom: dvesto~esťdesiatdvatislcpäťstoosemdesiat~tyri 21/100 E.
3.2. Cena diela je stanovená na základe výberového konania. Priloha cenovej ponuky výberového

konania je aj prilohou ZoO. K cene bude účtovaná zákonná DPH platná v čase zdaniterného
plnenia. V čase podpísania tejto zmluvy je DPH 19 %.

3.3. Objednávater sa zaväzuje zaplatiť zhotoviterovi cenu diela i v pripade, ak sa po ukončení diela
vyskytnú drobné vady a nedorobky, ktoré nebudú brániť jeho užívaniu.

3.4. Akékoľvek zmeny, alebo naviac práce oproti cenovej ponuke požadované objednávaterom musia
byľ odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami, zapísané v stavebnom denníku a upravené
dodatkom k tejto zmluve.

IV.
Platobné podmienky, fakturácia

4.1. Cenu diela podra čl. 3 tejto zmluvy objednávater uhradí zhotoviterovi na základe konečnej faktúry
(daňového dokladu) vystavenej zhotoviterom po ukončení diela. Prílohou faktúry bude súpis
skutočne vykonaných prác a preberaci protokol.

4.2. Splatnosť faktúry je dojednaná v lehote do 90 dní odo dňa doručenia objednávaterovi.
4.3. Financovanie diela bude realizované na základe odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác

s bezhotovostným platobným stykom za uskutočnené práce.

4.4. Objednávater je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviterovi bez zaplatenia
faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich
musí vyznači(

4.5. Právo na zaplatenie konečnej faktúry vzníká zhotoviterovi i v prípade, ak na diele sa vyskytnú
pri jeho odovzdávaní drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu.

V.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviter zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podra podmienok zmluvy a že
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

5.2. Zhotoviter diela zodpovedá za vady nim vykonaných prác, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho
odovzdanía objednávaterovi. Za vady, ktoré sa prejavili po jeho odovzdani zodpovedá zhotoviteľ iba
vtedy, ak boli spôsobené poru~ením jeho povínností.

5.3. Zhotoviter nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitim podkladov, dodaných
materiálov a prác poskytnutých objednávaterom a zhotoviter ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozomil objednávatera a ten na ich použití trval.

5.4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu diela objednávaterovi.
Záručná doba sa vzťahuje len na zhotoviterom vykonané práce, záruka dodaných materiálov sa
riadi podra záručného listu výrobcu. Pokiar subdodávky zabezpečované objednávaterom budú mať

priamy vplyv na činnosti a práce zabezpečované zhotoviterom, musia byľ tieto záruky prenesené
i na tohoto subdodávatera.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania záručnej doby má objednávateľ právo požadovať

a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vád, ktoré boli spôsobené z viny zhotoviteľa.

5.6. Zhotoviter sa zaväzuje začať s odstraňovanim prlpadných vád diela do 10 dni od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávatera, ak je to technicky možné a odstráníť ich v čo najkratšom
možnom termíne. Termin odstránenia vád sa dohodne plsomnou formou.

5.7. Objednávater sa zaväzuje, že pripadnú reklamáciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistení
pisomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotovitera.

5.8. Po ukončeni jednotlivých časti prác a o potvrdení tejto skutočnosti vodovzdávajúcom protokole
alebo montážnom denníku znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci objednávater.

VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Objednávater sa zaväzuje odovzdať zhotoviterovi stavenisko pre vykonaníe diela zbavené práv
tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie.

6.2. Objednávater je povinný odovzdať stavenísko vypratané tak, aby zhotoviter mohol na ňom začať

práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdanIm staveniska odovzdá
objednávateľ zhotoviterovi aj všetky stavebné povolenia a súhlasné stanoviská dotknutých strán.

6.3. Objednávater sa zaväzuje stavenisko zhotoviteľovi odovzdať v stave spôsobilom na jeho uživanie
p'odra ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb., Stavebný zákon.

6.4. • bjednávateľ o ovzdá zhotoviterovi súhlas a podmienky správcov inžinierskych sietí, za kto~ch je
o~é vykonáv dielo. / '"
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6.5. Povolenia na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstará a poplatky za ne znáša
objednávateľ. Poplatky a pokuty za dlhši ako dohodnutý čas uživania znáša zhotoviteľ za dobu, po
ktorú je vomeškaní.

6.6. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými
zásahmi tretich osôb.

6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
6.8. Objednávateľ zabezpeči pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a vody na

vlastné náklady.
6.9. Objednávateľ zabezpeči všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy a samosprávy, potrebné pre

vykonanie diela.
6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté

alebo sa stanú nepristupnými minimálne 2 dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostavi a nevykoná
kontrolu týchto prác. bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne

požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady
objednávateľa.

6.11. Protokol o odovzdani a prevzati diela spišu zmluvné strany ihneď po skončeni komplexného
odovzdania a prevzatia diela.

6.12. Dielo bude objednávateľom prevzaté len v pripade, že pri prevzati dokončeného diela nebudú
zistené zjavné vady a nedorobky, ktoré by bránili jeho uživaniu. Drobné vady a nedorobky, ktoré
nebudú brániť v uživaní diela nezakladajú právo objednávateľovi dielo neprevziať.

6.13. V pripade prerušenia prác zo strany objednávateľa, tento sa zaväzuje znášať všetky náklady, ktoré
budú spojené s prerušenim prác (napr. zvýšený prenájom za kontajner, a iné).

6.14. V pripade nemožnosti dokončenia diela z dôvodov na strane objednávateľa sa dielo považuje za
ukončené a odovzdané objednávateľovi s tým, že objednávateľ vráti zhotoviteľovi všetky nim
vnesené veci na stavenisko, napr. pracovné nástroje, zariadenia a iné.

6.15. Zmluvné strany stanovujú tieto zodpovedné osoby pre koordináciu prác na stavbe, pre odovzdanie
a preberanie a prevzatie diela.

za zhotoviteľa: Ján Benko - vedúci stavebného úseku
pre koordináciu prác na stavbe,
za objednávateľa: Vince Ján
pre koordináciu prác na stavbe.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad nedodržania termlnov pinenia zhotoviteľom, je
objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý deň z ceny
nedokončených prác na diele za každý deň omeškania.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre pripad nedodržania platobných podmienok objednávateľom, je'
zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý deň omeškania z ceny
diela.

VIII.
Vyššia moc

8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú pripady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu
ovplyvniť zmluvné strany.

8.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vysky1nutia sa vyššej moci, strana,
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu

k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

IX.
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne posky1núť zhotoviteľovi všetky dôležité Informácie, ktoré
ziska v priebehu zhotovovania diela.

9.2. Objednávateľ sa tiež zaväzuje posky1núť potrebnú súčinnosť pri zhotovovani predmetu plnenia
a svoje pripomienky vznášať do stavebného dennika bez zby1očného odkladu.

9.3. V pripade neposky1nutia súčinnosti sa o dobu omeškania posúva termin plnenia.
9.4. Zhotovitel bude viesť na realizáciu diela stavebný dennik do ktorého sa obe zmluvné strany zaväzujú

zapisovať priebeh realizácie diela, pripomienky, návrhyainé dôležité údaje, ktoré budú relevantné
pri re lizácie diela. V zápisoch v stavebnom denniku budú uvedené i údaje o zmene rozsahu diela
poča reali ácie. ~
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11.1.

11.2.

- 11.3.

11.4.

11.5.

11.6

9.5. Zhotoviteľ zabezpeči na svoJe náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon~trukcil,

montážneho matenálu a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavbu.
9.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovnikov.
9.7. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspe~né vykonanie v~etkých skú~ok predplsaných
osobitnými predpismi, odporúčanými normami a projektovou dokumentáciou.

X.
Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zav3Zuje sa
dodržiavať v~eobecne záv3Zné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviter sa bude
riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovnikov zmluvných
strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov ~látnej správy.

10.2. Zhotoviteľ podľa ustanovenia § 542 ods. 1 zákona Č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonnik zhotovuje dielo
na pozemku objednávateľa a objednávater zná~a nebezpečenstvo ~kody na zhotovovanom diele mimo
~kody, ktorú by svojou činnosťou spôsobil zhotoviter.

XI.
Záverečné ustanovenia

Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy je možné len formou plsomných dodatkov podplsaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
V ostatných prlpadoch touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany nadia ustanoveniami

Obchodného zákonnika.
Zmluvné strany potvrdzujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez nátlaku ju
podpisaii.
Táto zmluva je vyhotovená v ~tyroch exemplároch, z k10rých objednávater obdrži tri vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno.
Objednávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal od zhotovitera rozpočty a výkaz výmer
k predmetu tejto zmluvy. Prehlasuje, že bol určito a zrozumiteľne oboznámený s podmienkami vykonania
diela, cenou za vykonané dielo a nemá voči nim žiadne pripomienky a výhrady.
Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnenI
odkladacej podmienky, ktorá spočfva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutr
nenávratného finančného prlspevku medzi prlslu~ným vykonávaterom ~látnej pomoci a prljemcom
~látnej pomoci, k10rým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného prlspevku v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a
obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Vo Zvolene, dňa: 6.7 2010
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