Zmluva odielo č. 95/9/2018
uzavretá podľa§ 262, § 409, § 536 anasl. Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ :
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:

Obec Ľubá
Obec Ľubá č. 79, 943 53 Ľubá
Silvia Esztergályosová, starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zápis v:
V zastúpení:
IČO:

Tomáš Pohori
Kamenný Most 499, 943 58 Kamenný Most
Tomáš Pohori

II.
Preambula
2.1 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich
v spracovaní predmetu zmluvy.
2.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne
kvalifkovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa slovenských právnych predpisov
a noriem a tieto služby objednávateľovi ponúka.

III.
Predmet zmluvy
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia strechy
Materskej školy v obci Ľubá“ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa:
19.6.2018
a s cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom zo dňa: 27.6.2018
3.2 Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác na objekte Materská škôlka v obci
Ľubá č.45 pozostávajúce z nasledovných dodávok a prác
Zvislé a kompletné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Ostatné konštrukcie a práce
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie klampiarske
Krytiny tvrdé
Nátery

Podrobný rozpis činnost a množstvom sa nachádza v prílohe č. 1 – ocenený zoznam
položiek tento zmluvy.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy prevziať a zaplatiť cenu
určenú v čl. V., bod 5.1.
IV.
Miesto a lehota vykonania diela
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy do 2 mesiacov odo dňa odovzdania
staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite
potrebnú súčinnosť.
Predpokladaný začiatok realizácie:
Predpokladaný koniec realizácie:

7/2018
8/2018

4.2 Miesto vykonania diela: obec Ľubá, budova Materskej škôlky Ľubá č. 45
4.3 Predmet zmluvy sa považuje za vykonané až dňom protokolárneho odovzdania
a prevzatia diela. Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy, ak nebol
vykonané v súlade s touto zmluvou. V takom prípade sa nedostatky spíšu do protokolu
a určí sa lehota ich odstránenia.

V.
Cena aplatobné podmienky
5.1 Dohodnutá
celková
cena
za
dielo
je
47308,31€s
DPH
(slovom:štridsaťsedemtisíctristoosem
€ tridsaťjeden centov s DPH). Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek
celkovej ceny diela uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, že príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na
zhotovenie diela tak, ako je dielo defnované podľa tejto zmluvy. Objednávateľ si bude
činnosti uvedené v prílohe č. 1 objednávať podľa svojich potrieb a fnančných možnost
a nie je povinný na objednanie všetkých činnost uvedených v prílohe č. 1.
5.2 V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri
vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu,
materiálom potrebným na vykonanie diela a pod.
5.3 Cenu za vykonané dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, vystavenej
najskôr v deň odovzdania diela. Cena za dielo sa vypočíta ako súčet skutočne
objednaných a vykonaných položiek uvedených v prílohe č. 1.
5.4 Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným
v tejto zmluve. Lehota splatnosti faktúry je 30 dni odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň
lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
5.5 Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH alebo
zákona o účtovníctve. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je kópia protokolu o prevzat
diela.
VI.
Práva apovinnosti zmluvných strán
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a)

vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade s
platnými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami,
b) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo
znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie diela,

b) vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela v uvedenej lehote
splatnosti,
VII.
Zodpovednosť za vady a škodu
7.1

Zhotoviteľ poskytuje na tovar dodaný v zmysle tejto zmluvy záruku za akosť tovaru
v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. U tovarov, pri ktorých zhotoviteľ či
výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, plat táto deklarovaná záručná doba.

7.2. Počas záručnej doby je povinný zhotoviteľ bezplatne vymeniť vadný tovar za tovar
nový.
7.3. Zhotoviteľ je povinný dodať tovar v množstve a akosti tak, ako to určuje táto zmluva.
V opačnom prípade má predmet zmluvy vady a predávajúci zodpovedá za vady
predmetu zmluvy v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou, alebo
nevhodným skladovaním tovaru objednávateľom.
7.5. Objednávateľ má právo vrátiť zásielku tovaru nespĺňajúceho kvalitatvne parametre
v zmysle tejto zmluvy späť zhotoviteľovi na náklady zhotoviteľa.
7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle ustanovení § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že
bude spôsobilé k zmluvnému účelu, že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto
zmluvy, a že nebude zasahovať do chránených práv a záujmov tretch strán. Záručná
doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a
prevzatia diela podľa tejto zmluvy.
7.7

Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného
odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je
povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v
tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v
tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo
prostredníctvom tretch osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo
objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

7.8

Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzat diela, počas ktorého
bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej
reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretm osobám
v súvislosti s výkonom diela podľa tejto zmluvy.

7.10. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinnost uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa,
je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto
vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej
škody.
7.11. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretch
osôb, alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde
k poškodeniu majetku tretch osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom
diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
7.12. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za
škodu zodpovedá zhotoviteľ.
VIII.
Zmluvné pokuty
8.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
zmluvné pokuty a sankcie:
a)

b)

c)

Za omeškanie zhotoviteľa s vykonaním predmetu zmluvy má objednávateľ voči
zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z hodnoty predmetu
zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok
objednávateľa na prípadnú náhradu škody.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať
objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z celkovej ceny reklamovanej položky za každú reklamáciu uplatnenú
v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však
zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a
bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi
nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V
prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybnost týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo
objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju
pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.
8.4. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto
zmluvy sú ceny bez DPH.

8.5. Sankcie dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej
výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať
samostatne.
8.6. V prípade nesplnenia povinnost zhotoviteľa podľa článku IX. bod 9.8 tejto zmluvy je
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej
ceny diela.
Článok IX
Ukončenie zmluvy
9.1. Zmluva môže zaniknúť:
a)
dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných
záväzkov
a pohľadávok,
b)
odstúpením od zmluvy.
9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344
a nasl. Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch:
a)
zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
b)
zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatvno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
c)
zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako
dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočnost, ktoré zhotoviteľ
nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej
odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
d)
ak objednávateľ zist, že zhotoviteľovi bola právoplatným rozhodnutm orgánu
aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas,
vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny
alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom;
e)
Zhotoviteľ nedodá tovar v požadovanej akosti a počte
9.3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť
od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z
ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov.
Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení
ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení
povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek
povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na
nápravu, ak sa vyžaduje.
9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a
nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s
úhradou faktúry vystavenej podľa článku V. tejto zmluvy o viac ako 60 dní.
9.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane
závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto

zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto
prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti
zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne
upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych
predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od
tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
9.6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo
zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na
dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za
časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s
výnimkou povinnost súvisiacich s odovzdaním a prevzatm časti predmetu zmluvy
vykonanej do momentu odstúpenia, povinnost zhotoviteľa podľa bodu 8 tohto článku
zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného
zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa
prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto
zmluvy.
9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho
doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy
alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva
výhradným majetkom objednávateľa.
9.8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
a)
b)

d)

počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi
nedokončením diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky
potrebné opatrenia,
odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj
podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti
a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane
manuálov, certifkátov, revízií a pod...,
písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre
dokončenie diela.
Článok X.
Záverečné ustanovenia

10. 1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán
sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej
republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
10.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma zmluvnými stranami.

10.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú
za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako
zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom,
kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.
10.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto
zmluvu zverejní.
10. 5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
10.6. Zmluva je vyhotovená vo dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
10.7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s
rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatvne podmienky k
realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k
zhotoveniu diela potrebné.
10.8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú
V Ľubej, dňa:
Za objednávateľa:

V
Za zhotoviteľa:

, dňa:

––––––––––––––––––––––––––
Silvia Esztergályosová
starosta

––––––––––––––––––––––––––
Tomáš Pohori

