Zmluva o dielo č. 10/2011
uzatvorená podl'a § 536 a nasI. Obchodného zákonník.ač.513/91Zb.v platnom znení na realizáciu stavby:
.Detva - opravy častí miestnych komunikácií penetračným makadamom so živičným
postrekom a s presypaním kamennou drvou."
čast': Kostolná - Stavanisko. Chraoková
, ČI.~1
1. Zmluvné strany:
1.10bjednávatel':
V zastúpení:
Sídlo.
Osoba oprávnená na rokovanie:
-vo veciach zmluvných:
-vo veciach technických:
IČO:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Mesto Detva
Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta
Mestský úrad Detva, Tajovského Č. 7, 962 12 Detva
Ing. Ján Šufliarský,primátor mesta
JozefFašanga. ref. odd. výstavby a ŽP. MSÚ Detva
319805
2021318651
045/5455400
045/5456216
vazp@msudt.sk

1.2. Zhotovitel':

Lesostav stred Zvolen s.r.o.
Ulica Osloboditel'ov 278
962 21 Lieskovec
V zastúpení:
Ing. Milan Rybár - konatel'
Osoba oprávnená na rokovanie:
Ing. Milan Rybár - konatel'
IČO:
360 53 643
IČ DPH:
Sk 2020070217
Bankové spojenie:
UniBanka a.s. Zvolen
Číslo účtu:
6619918007/1111
Kontakt - telefón:
045/5332035
fax:
045/5332037
E-mail:
info@lesostav-stred.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
oddiel Sro vložka 7657/ S.
ČI. II
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel' sa zavazuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (d'alej len Zod)
pre objednávatel'a vyhotoví nasledovné dielo .Detva - opravy častí miestnych komunikácií
penetračným makadamom so živičným postrekom a s presypaním kamennou drvou."
časť: Kostolná - Stavanisko, Chrapková
2.2. Objednávatel' sa zavazuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III bod 3.1. tejto ZoD.
ČI. III
Čas plnenia
3.1. Zhotovitel' sa zavazuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD
v nasledovných termínoch:
3.1.1. Termín začatia predmetu ZoD:

07/2011

3.1.2. Termín ukončenia predmetu ZoD:

08/2011

3.2. Ak zhotovitel' pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred časom plnenia,
dohodnutým v čl. III bod 3.1. tejto ZoD, objednávatel' sa zavazuje toto dielo prevziať
v ponúknutom termíne, bez nároku zhotovitel'a na finančné zvýhodnenie.

ČI. IV
Miesto plnenia
4.1. Miestom plnenia podl'a čl. II tejto ZoD je: Detva - miestne komunik:ácie:
Useky miestnych komunikácií určených k penetrácii sú uvedené v prilohe č.1I20 11, ktorá
je súčast'ou tejto zmluvy o dielo
9/2011
č.

ČI. V
Cena za dielo
5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čI. II bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, predstavuje hodnotu s DPH :
12,10€/lm.l
5.2 V pripade vzniku prác naviac, zmeny podkladov a pod., ovplyvňujúcich cenu za dielo
dohodnutú v čl. 5.1. tejto ZoD, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované,
odsúhlasené objednávatel'om a zhotovitel'om formou dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku
musí byť ka1kulácia ceny naviac prác v zmysle B2 výmeru MF SR č. R-3/1996.
ČI. VI
Platobné podmienky

6.1.

Zhotovitel' a objednávatel' sa dohodli na nasledovnej úhrade ceny za dielo:
Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou fakturácie na základe odsúhlasených
vykonaných prác.

skutočne

6.2.

Vykonané realizačné práce podl'a čI. II bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' faktúrovat' faktúrou na
základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, odsúhlasenom technickým dozorom
objednávatel'a. Odsúhlasovanie faktúr objednávatel' vykoná do piatich pracovných dní, alebo vráti
s pripomienkou brániacou úhradu faktúry na dopracovanie zhotovitel'ovi.

6.3.

Objednávatel' má právo vrátit' faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo
porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávatel' je povinný takúto faktúru zaslat' do troch prac
dní zhotovitel'ovi.

6.4.

Lehota splatnosti faktúr je vzájomne dohodnutá 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
objednávatel'ovi. Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni ked' boli faktúry vrátené v zmysle
bodov 6.2. a 6.4. zhotovitel'ovi.

6.5.

Objednávatel' neposkytuje preddavky.
ČI. VII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

7.1. V pripade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia
v zmysle čl. III tejto ZoD, zaplatí zhotovitel' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
7.2 V pripade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu
splatnosti, má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
začatý deň omeškania.
ČI. VIII
Záručná doba a zodpovednost' za vady
8.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so závazkami tejto ZoD,
podl'a schváleného projektu stavby, podl'a STN platných v čase realizácie a všeobecne závazných
právnych predpisov, a že bude spósobilý k zmluvnému účelu.

8.2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 36 mesiacov.
8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel'
zhotovitel'a povinne bezplatne odstrániť vady diela.

právo požadovať

od

8.4. Objednávatel' je povinný písomne oznámiť zhotovitel'ovi vady diela bez zbytočného odkladu po
tom, čo ich zistil, najneskór do sedem pracovných dní od ich zistenia.
8.5. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávatel' povinný uviesť
v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotovitel' je povinný odstrániť tieto vady v čase dohodnutom
v tomto zápise.
8.6

Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ak boli spósobené porušením povinnosti zo strany
objednávatel'a.
ČI. IX
Spolupósobenie objednávatel'a a zhotovitel'a

9.1.

Pri používaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotovitel' povinný plniť
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne závazných, ale aj interných právnych predpisov
objednávatel'a - prevádzkovatel'a a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

9.2.

Zhotovitel' pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu
zhotovitel' zodpovedá v plnom rozsahu.

9.3.

Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka
je zodpovedný stavbyvedúci zhotovitel'a Ing. Milan Rybár, konatel' firmy,
ČI. X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1. Zhotovitel' odovzdá a objednávatel' preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude
odovzdávať v zmysle čl. III bod 3.1. tejto ZoD.
10.2. O odovzdaní
vykonaných
odstránenia.
a pokial' nie,

a prevzatí každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita
prác, súpis vád diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich
Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatel'a, že odovzdanú časť diela preberá
z akých dóvodov,

10.3. Objednávatel' nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky
a jeho riadnemu užívaniu.
10.4. Zhotovitel' odstráni zistené vady na vlastné náklady.

ČI. XI
Ostatné ustanovenia
11.1. Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zavazuje sa dodržiavať všeobecne závazné právne predpisy, srn platné v čase realizácie
a podmienky tejto ZoD.

11.2. Zhotovitel' sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov
štátnej správy.
11.3. Zmluvné strany sa zavazujú, že obsah tejto ZoD neposkytnú tretím osobám, mimo orgánov
kontrolnej činnosti a ako dókazový materiál označený súdom pri riešení sporu.
11.4. Zhotovitel' je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. pracovníci zhotovitel'a sa móžu
pohybovat' na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávatel'om
ČI. XII
Záverečné ustanovenia
12.1. Objednávatel' móže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotovitel' odborné práce
nezabezpečuje ponúknutými kapacitami a neplní technickú spósobilosť v zmysle
súťažnej ponuky.
12.2. Táto zmluvaje vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, po 2x pre obidve zmluvné strany.
12.3. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za závazný a potvrdený zmluvnými stranami.
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Príloha č.l/2011
k Zmluve o dielo č.IO/2011 na vykonanie prác na úseku údržby miestnych
komunikácií penetráciou :

Úseky miestnych komunikácií k penetrácii:
a.l mestská časť Stavanisko, Chrapková
lod konca penetrácie-kríž po druhú križ. za Homol'om!
790 m x 2,50 m = 1.975 m2

Lesos~av stred ZVOLEN s.r.O.
Uhca Osloboditerov

96221 LieskqkřC
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Zhotovitel':
Ing.Milan Rybár, konatel'
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V Detve, dňa

Objednávatel':
Ing.Ján Šufliarský, primátor. mesta
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