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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:

Mesto Detva
Mestský úrad Detva, J.G.Tajovského 7
962 12 Detva
Zastúpený:
Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta
Oprávnený na rokovanie: Ing. Jana Pálková, poverená vedením odd. správy
majetku
Bankové spojenie:
VÚB, retailová pobočka Detva
Číslo účtu:
19724412/0200
IČO:
319 805
Tel., Fax.:
045/5455 202

Zhotoviteľ:

Technické služby s.r.o.
Sídlo:
Bottova č. 1272, 962 12 Detva
Zastúpený:
Juraj Bystriansky, konateľ
Oprávnený na rokovanie: Juraj Bystriansky
Bankové spojenie:
VÚB a.s. pobočka Detva
Číslo účtu:
1684597251/0200
IČO:
36057029
Článok II.
Predmet diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy vykonať dielo „Oprava kanalizačnej
prípojky od budovy ,,Chudobienec“.
Práce na predmete diela budú vykonávané v obvyklých podmienkach podľa špecifikácie
uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Článok III.
Termín a spôsob zhotovenia diela
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy v rozsahu
špecifikácie diela obsiahnutej v Prílohe č. 1 v termíne december 2011.
3.2 V prípade prerušenia zhotovenia diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, sa
v zmysle ustanovení čl. VII. úmerne tento termín predlžuje.
3.3 Za ukončenie zhotovenia diela v zmysle čl. II., sa považuje Protokolárne odovzdanie
a prevzatie diela v zmysle čl. VIII., bodu 8.2
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3.4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať zmluvne dojednané, alebo na základe všeobecne
platných právnych a technických noriem potrebné funkčné skúšky pred prevzatím častí diela
objednávateľom
3.5. Prípadné práce naviac zhotoviteľ zrealizuje po vecnom a cenovom odsúhlasení
objednávateľom na základe osobitného dodatku k tejto Zmluve. objednávateľ sa zaväzuje, že
takéto vzájomne odsúhlasené práce naviac dodávky uhradí zhotoviteľovi v plnom rozsahu
3.6. Zhotoviteľ je povinný viesť od začiatku realizácie stavebný denník, kde budú zapisované
realizované práce ako i rôzne zmeny, ktoré nie sú obsiahnuté v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Denník musí byť pri realizácii dostupný k nahliadnutiu objednávateľovi a zástupca
objednávateľa je oprávnený dopisovať svoje stanovisko do stavebného denníka.
Článok IV.
Cena za dielo
4.1. Celková cena za dielo je stanovená dohodou oboch strán v zmysle Prílohy č.1
nasledovne: 4 000 € bez DPH (slovom štyritisíc EUR)
4 800 € s DPH (slovom štyritisícosemsto EUR)
4.2. V prípade, že v priebehu realizácie dodávok a prác dôjde k zmene zákonných predpisov
týkajúcich sa colných a daňových predpisov, zhotoviteľ tieto zo zákona uplatní pri fakturácii
v zmysle čl. V. bodu 5.2.
4.3. Ceny v časti tuzemských dodávok a prác boli kalkulované pri oficiálne vykazovanom ISC
ku dňu 1.1.2011. V prípade oneskoreného odovzdania diela podľa článku III. bodu 3.1 z viny
objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený po uplynutí kalendárneho roka upraviť celkovú sumu
podľa bodu 4.1 o medziročný nárast ISC oficiálne vykázaný Štatistickým úradom Slovenskej
republiky k 31.12. bežného roka a uvedený rozdiel fakturovať objednávateľovi podľa čl. V.
bodu 5.2.
Článok V.
Platobné podmienky
5.1. Zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať plnenie predmetu Zmluvy na základe skutočne
vykonaných a prebratých prác po protokolárnom prebratí a odovzdaní diela.
5.2. Akékoľvek zmeny ceny diela podľa čl. IV. bodu 4.1. v zmysle čl. III. bodu 3.5. a čl. IV.
bodu 4.2. a 4.3. oproti dohodnutej cene diela bude zhotoviteľ fakturovať osobitne po
odovzdaní diela podľa čl. VIII. bodu 8.2. tejto zmluvy.
5.3. Faktúra za zhotovenie diela vystavená Zhotoviteľom v zmysle čl. 5.1. a 5.2. má splatnosť
14 dní a musí obsahovať nasledovné záležitosti:
- označenie Zmluvných strán, t.j. obchodné meno, adresu,, sídlo, IČO a DIČ zhotoviteľa
a objednávateľa,
- číslo faktúry a označenie, o aký druh faktúry sa jedná,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum zdaniteľného obchodu,
- u faktúr s uplatnením DPH výšku DPH vyčíslenú v EUR,
- fakturovanú sumu v EUR,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa.
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5.4 Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti,
zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05%
z nezaplatenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
Článok VI.
Spolupôsobenie objednávateľa
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
6.2. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady pre zhotoviteľa potrebné podklady
a zabezpečí prípravu stavby.
6.3. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi pred termínom začatia realizácie diela v zmysle
čl. III., bodu 3.1. odovzdanie staveniska a vytvorenie všetkých podmienok pre nerušený
výkon prác zhotoviteľa pri zhotovovaní diela.
6.4. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka pri prebraní a uvádzaní diela do
prevádzky, ktorý ho skontroluje a jeho prevádzkovú schopnosť potvrdí v preberacom
protokole, oprávnený zástupca zhotoviteľa sa zúčastní na jednaniach na základe výzvy
objednávateľa, minimálne však pri kolaudačnom konaní.
Článok VII.
Prekážky pri výkone diela
7.1. Ak nastanú počas vykonávania prác oneskorenia alebo prerušenia, ktoré ohrozujú
dodržanie lehoty zhotovenia diela, ten zmluvný partner, na strane ktorého táto prekážka
vznikla, vynaloží maximálne úsilie, aby k prekročeniu lehoty nedošlo. Zároveň je povinný
okamžite písomne informovať druhého zmluvného partnera o tejto okolnosti zápisom
v stavebnom denníku.
7.2. Zhotoviteľ má nárok na predĺženie lehoty na zhotovenie častí diela, ak:
- riadne informoval objednávateľa a ak nie je v jeho silách odvrátiť alebo zmenšiť prekážku,
resp. to od neho nemožno oprávnene očakávať, okrem prípadu, že prekážku spôsobil sám,
- je prekážka na strane objednávateľa,
- nie je možné pokračovať v montážnych prácach z dôvodu klimatických podmienok,
ktoré nepripúšťa technický postup realizácie. Zhotoviteľ je povinný o takomto prerušení
prác písomne informovať objednávateľa do 3 dní.
7.3. Všetky predĺženia lehoty zhotoviteľ uplatní čo najskôr, písomne a s uvedením dôvodov
prekážky.
7.4. Ako náhle prekážka odpadla, zhotoviteľ bez zvláštnej výzvy bezodkladne zaháji
vykonávanie prác.
O zahájení prác písomne informuje objednávateľa.
Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie riadne zhotoveného diela
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8.1. Po ukončení realizácie celkového diela podľa čl. III. bodu 3.1. spíšu zmluvné strany
protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
8.2. Zhotoviteľ je povinný celkové dielo, vykonané v súlade s touto Zmluvou protokolárne
odovzdať objednávateľovi ku dňu, ku ktorému vyzval objednávateľ zápisom do stavebného
denníka.
8.3.Zhotoviteľ oznámi najneskôr 3 pracovné dni vopred termín odovzdania diela podľa bodu
8.1.
8.4. Rozhodujúcim dňom pre začiatok plynutia záručnej doby je deň odovzdania predmetu
diela, uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
8.5. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom jeho prevzatia na základe
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Článok IX.
Záruky, vady diela, sankcie
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so
záväzkami tejto ZoD, podľa schváleného projektu stavby, podľa slovenských technických
noriem platných v čase realizácie a všeobecne záväzných právnych predpisov, a že bude
spôsobilý k zmluvnému účelu.
9.2 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa
odstránenia poslednej vady alebo nedorobku diela, zisteného pri odovzdaní a prevzatí diela.
U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto
záručným listom.
9.3 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. IX, bod 9.1 tejto
ZoD a ak nezodpovedá schválenému realizačnému projektu.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať
od zhotoviteľa povinnosť bezplatne odstrániť vady diela v termíne podľa dohody.
V prípade neodstránenia závad zhotoviteľom, budú tieto odstránené objednávateľom na
náklady zhotoviteľa.
9.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného
odkladu po tom čo ich zistil, najneskôr do sedem /7/ pracovných dní od ich zistenia.
9.6 Zhotoviteľ nastúpi do troch /3/ pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a
okamžite odstráni závady. V prípade vady diela, u ktorej je čas potrebný na odstránenie
dlhší, zhotoviteľ je povinný do troch /3/ dní po uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť
s objednávateľom písomnou formou spôsob a termín odstránenia vady diela.
9.7 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný
uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady
v čase dohodnutom v tomto protokole.
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9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v čl.VIII bod 8.2
tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa.
9.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušení povinností zo
strany objednávateľa.
Článok X.
Osobitné ustanovenia
10.1 Objednávateľ záväzne vyhlasuje, že:
- má právnu spôsobilosť a oprávnenie uzatvoriť túto dohodu a iné právne úkony súvisiace
s touto dohodou,
- v prípade, ak na uzatvorenie tejto Zmluvy potrebuje schválenie alebo súhlas zastupiteľstva,
takéto schválenie, alebo súhlas mu bolo udelené dostatočnou väčšinou hlasov a na plnenie
svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy nepotrebuje súhlas, povolenie alebo
vyjadrenie žiadnej tretej osoby,
- uzavretie tejto dohody nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1 Táto zmluva môže byť doplňovaná, resp. pozmenená výlučne písomným dodatkom,
ktorý musí byť odsúhlasený a podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
11.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana
ponechá po 2 vyhotoveniach.
11.3 Vzťahy zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi.
11.4 Zmluvné strany sa pozorne a dôkladne oboznámili so zmluvnými podmienkami,
porozumeli im, prijímajú ich a zaväzujú sa ich plniť.
11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Špecifikácia prác.
11.6 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle prenajímateľa.
V Detve, dňa 6.12.2011

.............................................
Objednávateľ
Príloha č.1

..............................................
Zhotoviteľ
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Špecifikácia prác

a/ Vypílenie asfaltu š 0,5 m

15 m

b/ Výkop kanalizačnej ryhy š 0,5 m

35 m

c/ Podsyp lôžka pod rúry hr. 10 cm

35 m

d/ Položenie kanalizačných rúr ø 150

35 m

e/ Zásyp rúr jemným štrkom v hrúbke a položenie krycej fólie

35 m

f/ Pokrytie výkopu zostatkovou zeminou a jej ubitie

35 m

g/ Položenie asfaltovej vrstvy

15 m

h/ Vybudovanie kanalizačnej šachty

1 ks

i/ Odstránenie septika

1 ks

