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ZMLUVA () DIELO č. 221/19/026
uuvrelň podľa 5 535 1: 1.551. ObchodnéhoLikonníka 513/1991 Zb.

4d'n1ejuko „len“)

Čl. 1. Zmluvné strany
1. Objulnávatel':
Obchodné mrno Obec Panizánsk- Ľupča
Sldlc: Furmanská Ľupc c 417. 032 15 ĺ'amzans cupu
Zasmpená: Bc Ladlslm ualážcc.smresm (>th
Bankovc spo|cnic. ana bdnka Slmensko a.s
IBAN IBAN s1<7z 5600 0110000160757 30112

Ičo: 00315656
DIČ' 2020581607

Tel c 4421 44 5570755

Ľ-mzlil: obec.;xzmlupcauipmnlmc„k

(d'ale' len .,nbjednňvatel“)
z. Zholovilel':
Obchodné meno: cm.-e snu/hy Liplnvsky' Miku 'š. tpnl. x nu.
51.11“; ulicu | mája 724. 031 01 lipmvský Mikulaš

31 553 732

2020427045
s1<202o427o46

mm » Obchodnom reg!m1 Okresného cudu Ž1lina

Odd1el: Sro Vložka 61510'426/L

Šmlmámy orgán: Ing. Vlad1m1r Unung kunamr
Kaname vo vecmch obchodnych . šlalutamy zúslupca
Kaname vo vcuach vyrobnych - 1 mnušck Polakcvm vymhný nadnel
Bankové spcjcnic: VÚB. as
IBAN sme 0200 0410011003 5414 0342

Tel „4214454314214
k-mail : sekmtanav mes vbyl

(ďalej len .,zhntnviteľ“)

I'udkladum pm u/nvreue .qu— zmluvy ]:: cenovu ponuka na dodaní: smvchnych prác, kmrá bola
mm;/en..objednavatel'ou



Čl. 11. Predmet zmluvy
Ohjednávalel' zadáva & znmov—iiar sa mväzujc vyhomvii' dielo
mzsahu v mysle predložznc'horozpočtu

slavebné pracu podľa daného

Názov diela: ..Asĺalmvanie miestnych komuni nie v obci Partizánska
Ľupča“

Misam plnenia Partizánska Ľupca
Predmetom zákazky is uskutočnenie stavebných prác podľa príloh) č.1 (Ru/wem, kim je
neoddainernnu súčasťou tejto zmlmy

Čl. lll. Cena
Cena je: stanovená \'zmy. zákona NR SR (HR/19% LZ n cenách vzncní neakmšich
predpisov. v rozsahu predlozenc'hovýkazu výmer (Príloha (3.1 [cm,

Cena bez DPH: 54 741,19 EUR
DPH 10"/ * ID 948,86 EUR
Cena s DPH: 65 693.15 EUR

Cenu zn pmdmel dielu bude možné zmeniť len v nasisanvmcnpripaduch ;

, na zmene sndzby nm v dobe realizácie
_ ak sa pri realizácii pmamsm vyskyme požiadavkumenej alebo naviac prac. mvžizujú sn

zmluvné strany začať mkovnnis o uzavreli dodalku k ui)
_ ak zmluvné sany [menia dojednany' spôsob yeah/utne pmc. prcdĺnýl lhnlnwtel' na

odsúhlasenie nbjednávaťcľmi novú cencvú ponuku .am zmenmé času

Čl. lV. Čas plnenia - lehotu výstavby
Začiatok prác: 10/2019

Ukončenie prác I 1/2019

Zholovilcľ splní qum povimmsl' vynoiovir dielo „im riadnym dekančem'm a odovzdanim
pľcdmclu dieia objednávaleľim v dohodnutom čase „ mleslc :. dohodnuly'm apósnhom.

Dojednimá iehons \ýsmvhy .a predĺži očas. pnčas klouého nebolo možné realizovať mieni
[dôvodu klimatických podmienok. za c slencie klorych mc ,a možné v)kuná\al' práce
v „nysis plalných technologických podmicnok a , dôvodu „vis maior" (Vyššia moc»
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Čl. V. Fakturácia - platobné podmienky
rakvnmcia sloveony'oln plác sa bude vykunávaf podľa skumene prevodenyeh prác obvykle
knzdy'mesiuo.

Kuncčuá ĺaklúra va vykon-une práce. bude vyemvenn pn uknneom nodnvzdam dielu. podľa
skutočne vykonon h pľ' na základe udm/dáwcleho aprehemcleho pnnoknlu
odsúhlascnéhe objednávamľom. Podkladom kfokluie musl byť pis skumeue
nealizovany'ch prác adodávok. Zmluvné smmy sn vyskwne dohodli. ze poklaľ sa
objednávateľ nevyjadri k akémukoľvek predloženemu dokumenlu do 5 dní. pm uzuie sa lenio
za schválmý a pinmy
()hjedna'valel' sa vyjadrí k vysiavenej faktúre najneskôr do Snell dni od jej domeemu. inak sa
faklúm pov uje za schválení: Leluua spluinosli faknii je do 30 dní odo díla domeema
l'akiury obj:dnávat=l'ovi.
Jednnllivé raklury musia Obsahmal' Ivetu údaje análeiltosli podľa 5 71 zukono . mum
Zz. vzneni ncskomch predpisov. zisťuvací pmlokol polvrdmý po veny'm pmmmikom
objednávalcľa a supis vykonaných prác kmne objednávateľ skonlrolllic no 5 dni. uk \ ieno
lenole nemšlc objednavaiol rakmm k piepmoovaniu. považulc sa za solivulonn

. uznačenie povinnej :; opnavuenej osoby. sldlo objednávalcľa & znoiovueln

. číslo zmluvy. faktúry. lCo. DRČ

. clen odoslania a dcŕl splumosli faklúly
_ označenie penaznelio ústavu u číslo účtu

. fakiumvanu sumu podložem'l odsúhlaseny'm supis—3m skumcne vykonanyeh prác
leohniekym dozorom Inveslula

. označenie diela , nazov diela

. podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

v pn'pade. ze lakmi-a nebude ahsahnval' pn'Alušnc' naložilosu. je obicdna'wlcľ povinny jn
obratom viaiii' na doplnenie apiepmcovunie. Vlakom prípade sa preruší plynulie lokoiy
splnlnosli a novo lehoia splomosu začne plynul" dnom nasledujúum po dm dnručema
opravenej faktúry ob_jednnvaiel'ovi.

Čl. Vl. Zmluvne pokuty
V pripade. ze objednávateľ ncdodlží splulnosr rakniry. ktorá je alunovena do 30 dní. má
zkmoviier práva nn zmluvnu pokulu \c vysku 0.05%. z fakmmvanej hodnnly. a (0 za každý
aj začatý deň omeškania
Zhotovilcľ je povinný znplolir objednávateľovi iednummvu zmluvnú pokuui za oinesknnie
so splnenlm diela v zmluvnom ns.-mine vo výške 0405 % z hodnoiy diela

Vlasluíckc pravo prechádza na objednávalel'a nodnym n uplnym 'mplalemm \lšelkých
záväzkov \oči zhomvilel'ovi

Čl. vu. Podmienky vykonávania prác
Objednávaleľ zzipiamčne (Kimi/dá slavenisko lhnlnvllelnvl po nadobudnulí ůČlnnDsíĺ
Zmluvy o dielo vypmmne'. zlouvene' práv lmich nsůb a subjektov lak. nb) ienio mohol na
nom v dohodnuiom lej-mím zaear s pmcam. o v nich riadne pnkmoovar po oolii dubu
vy'mvby.
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Objednávzlel' ku dňu odovzdania smveniskn zholovnel'ovl prerlloz'i m'znam n\ykunanl'
miery zburnenia plán: spevnenej plochy ararnamv uvykomanl komml pudkladuvých
vmiev.

Objednávalel' prv/ve na odovzdávanie srovemskn lechnlcký dozor invesrora k \'yslnveniu
suhlasu pre reallm'clu d'alsicb vrsnev.
Zmluvne slrany vyhlasnjn lá äzky uvedene v zapisrn 1 odovzdaniu smvenrskn La
neoddellrernu časť leno zmluvy o dielo a lem-iny dobodnure na odsrranenre za nd zislcllých
pri qdowdzmi n prevznri sinveniska. Nesplnenre dohodnutých mvä/km JL“ dôvndam nn
predlženie lenninu ukončenia výstavby.
znoloviler realizuje srnvebne prdoe podľa zmlnv 7mluvno nedobodnure' prdee nev)llnlllne
pre reulizaeru predmelu Zmluvy je zborovner na pozladanic ob|ednávat=ľa povinny bykúnaf
za podmlenky dohody :: kvalne. rozsahu vplyvu na zmluvný rermin n cenu. dodalkoni
k zmluve o dielo.
ZI-lnlovilel' zabezpečí počas cele, výstavby di=la priesrorovo r=gulovaný. bezpeeny' prisrup.
vslupy a vjazdy ku všclky'm Objektom. klurc' su dorknuie realizáciou dielo
znorovirel mdpovedá m bozpednosl' a ochranu zdraua vlíLšlnych placmnl'km n všetky
prípadné škodv zavinené svojou ernnosron. Pri usklltočňuvanl prác ie nulne dodrzoval'
všetky suvisiaeo predpisy o ochrane zdraviu n bezpečnosti pn plátu. predpis,» o oenrnne
živelnc'llo pmslredlav

Zborovirer moze siuvbu ako eelok odovzdať nu zborovenre inemu subiokru aj bez
predchádzajucchn pisomneho súhlasu objednal/zrela. lenzo úkon nezbavuie lholovllcl'a
siovby povmnosli a zodpovednosli za všmky prace a Člnnosll podzholovltel'zl
Objednávam!“ má prnvo dožadovnl' sa voei zhomvllel'mL nbv odslra'nil envbv klore spôsobil
nesprdvnym vyhowvcnl'm diela 3 m priebežne počas vysmvb)
Počas vykonávame] prac na diele zborovirerornmá mnm právu hnspudarenia nn prcdmulnlvm
diele Predčasné uzivanie neodovzdaneno a neprebrale'bo dizlzl je mozne len po „.lioninei
dohode Pnkial' obyednávalel' zahne svojvoľne využivaŕ neodovzdane o neprebrare' dielo
zodpovedá za vserky škody spôsnheué nd diele

Obiednavarel' alebo zholevllcľ mozu ziadar' o prerusenre u zaslavcnlc prdel a\šak v plnom
mzsahu mdpevzdajú za škody lýmlu aktom spôsobene. Pri zastavení alebo prerušeni prac jc
zborovirel' povinný urobir laké upmvy alebo upallcnla. more dovedn dielo do srnvn
minimalizuyúcehnškody na nom spôsnbcné. Náklady v plnom m' sam: nd nem upm '(csp.
upatmnla znáša objednávalel'. alelu— zlrolovirel' podra miery prislusnei zodpmcdnosn.
zboroviler sa zaväzuje že pmee bude realizoval" podľa STN. on n rp planmoli v ČaSC
realizácie. pri dodrzam hezpečnabmých požiarnyenadopruvnýeb predpisov
Zholovileľ bude plnil' povinnosri vyplyvaiúce Aruzhodnull spmvnych nrganm v_vdnnvelr
pred ?ačmím n pnčas realizácie prác. v pripade porušenia. resp. llcplncmu rychlo povlnnosri
bude objednávateľ prípadné sankcie uplalnovan' u zllotovlml'a
Po skončení každej praeovnei zmeny, zborovirel mbezpečl slaveniskn a jeho okolie lol. aby
nedošlo kprípadným koliziam ra nrazom Slavemsko musi byť nudne lyznac'enc \ zmysle
platných predpisov.

Čl. VIII. Preberanie prác
Zhelcvllcľ ododeá a objednávateľ preberie dokončené dielu alu» celok alebo po ČHSIÍMH.

Žiadna časť diela nesmi: byt' zakrytá bez súhlasu ':bného domm a Aholmilcl' musí
umožniť stavebnému dnmru skontroloval" akúkoľvek C sl' diela.



3 Preberanie prác a diela bude vykonane v mlade spožíadavkaml \'šcebccnych lechmckyclr
podmienok vydanych MVVF SR Zn nadoe prevzaíie dodávky puc ie zodpovedny íeonmery
dozor slavby.

4 Zhomviteľ a objednavaíer o odovzdaní a prevlall diele vyoavm plsomny pmlokol. nory
bude v pripade zísíenía obšahovat' sume nedumbkm a dohodu o opaíroníaeb a lonorneb na
ich odslránenie.

síyk objednavaíera M7 zhoxmiíeľ'nm sa bude vyknnával' pomocou zaznamm v sravebnom
denníku. pmvidelnými koníroíny'mí dnami ad'dlší'mi poíreboýmí plsomným! ronnamí. Denné
zdmorny sa písu do stavcnélm denníku. mmímaííne lx íyzdenne thmllel' ísmvbvvedúeíí
zašle resp. ndowdá kópie slavehnemu dozoru.

o sxavebny' denník bude víesí' zborovirer odo dna prelelia srnven v Do denníka sa budu
zapismaf všclky skulnčnvstí rozhodne pre pínenre 7oD. Obíedoa'vaíer ic pov-nny' síedovav'
obsah denníku a k zaípísom pnoaíar' svoje s novisko. Ak síavobny dozor ne 'hlasí
s nhsahom záp' u v síavebnom denním zapíše I() do 2 pracovnych dn - uvedením dovodov
Inak sa prcdpokladá. že s obsahom sírnínsí.

7. znorovííer poveruje vykonaním síavebnýen prác a rob odovzdaním 5xavhyxcduccho „,Eduard sínus. Tenm je oprdvneny' ho Zaslupoxal' pri prevzatí sxavemsku, meseenom
7isl'ovam' vykonaných preer vysí-avení faktúr a odovzdaní duelu. v prípad: neornomnosu no
v plnom mlsahumsrúpi Ing. Jun] Kunek.

&. Objednávatel' oovenoe funkciou technického dozoru Juraja Zúcheja nlng. Martim.
Sameííoka. renío ho bude zasxuoovor pri mcsnčmvm pmvrdzoyoní vykonaných prác o pri
prebmní ukončeného díeía.

9 Zmeny v osobách slavbyvedúoeho a technického dozoru sú obe zmluvne slrany pmmm= ;.
písomne oznamír do 5 dní.

Čl. 1x. Konrroío vykonaných prác, odovzdanie a orevzaíie diela
|. Všetky sravebne praoe musia byť vykunanc podľa projektovej dokumemdcíe nínmyon sr N

a íecnnologroky'on posmpnv plamycn voaso \'ykonmania díela alebo pnkynm imcsmm
alebo stavebného dozoru. Všelky prípadne zmeny vo vyššie uvedenyen marendíoolo kíore'
vypíynd znovoíízaeíe noriem resp. myen požiadauek na kvalitu. budd odsdhímne
obídvorm zmímnvmí slmnamí u premíeínure do ryeíno meíeríaíov

ro Kvalilu mahznvuny'ch prác bude LhQĺOVilCľ dokladuvaf alcstmx resp. ccmfíkálmr n kvahm
zabuduvaných stavebných maleriálov a zmesíz ktore podliehajú vyhla ke úradu prenormalizáciu melmlo'gin m skúšvbnicwo Slmemkej republiky. alebo čcsln)m prehlásením

3. Lhnluvitel' písomne O/nálm objednávateľovi pripravenoeí' na odovzdaní: díeín nu_ynewkôr 5
dní pred termínom. kedy by maío byr díeío prípmvene na odovzdame

4. () odovzdaní a prevzaní diela ob_redo aíer so zhnmvlleľam. zasíupeuníi budúuch užívaíeror
spíšu prorokoí o preberaní slavcbných prác

5. Objcdnávalcl' prevezme dlzlo len be7 vád ancdorohkuv. ktore bránia jchu nadhernu
užívaníu

Čl. x. Vzájmlmé dohody objednávateľa so zhalovileľom
Vzájumné dohody objednávaleľa so moroviíeí'om bndu vykonáwne pomoeou zríznamoí
v ozavebnnm denníku. ak však mema podslalné dojodnenm íeiro Lmluxy musía byí potxrdcné „.
vo for-me nodaíkn k lejlo Zmluve v s—íavebnom denníku bude zapí» postup pri ncšcní vad
na predmete dreía. vád v enybue'no píneuía zborovnera. kengovar rozsah prue. novíae prdce a
osíarne nálcžnosli vzí'ahujuce sn ku zhotoveniu dielny



Čl. x1. Spôsob riešenia spurov
zliniuvilel a objednávalcľ sa zaväzujú vzajamnyin jedi-mmm pmdenaclzar súdnym spnmm u v
mm. možne mere riešiť mzpory vzajomnnu dohodou. v prípade zásadnej neznnuy rieši spalobchodný súd

ČI xn. Záručná doba - zodpovednosťza vady
l. Zlvoloviier na predmelné dielo poskyiujemm 36 mzsiacov (3 rok))
z. Záručná doba začína plynú dňom písemného prevzala diela do iwulc'lia uýíx'uma. Pu s

zámčncj' doby zodpoveda nlvmevivel za vzniknule vady a je povinný ich n.. požiadame
ohjednávaleľä odstrániť na svoje náklady
Pred uknnčcnĺm záručnej jeho zvolá nbjcdnavalcľ hudnomnie slávu diela. klore' budu
vyknnaue' v poslednom mesiaci náručncj dnhy speleennu prehliadkou

4. thm iier nezodpoveda» poruchy Vlniknulc' nasprúvn)m užívaním diela

Čl. xm. Záverečné uslanovenia
l Zmluva vzniká prejavením súhlusu s celým jej obsahom. súhlas musi byt' písomný. nnllne

potvrdený a podpísali)! oprámeným Zástupcom zmluvnej slrany.
!J Lmluvné strany sn pil plnení (cjlo zmluvy riadia uslanoveniami Obchodného zakonnika. ak

nebolu v zmluve dojednane inak
Menii' alebo dapímr lexi lejlo zmluvv možno len mrmou pisomu
v eelnm rozsahu n podpisanyelioprávnenými zasiupcami oboch .

'Il dodatkov dohodnulých
ránv

4 Zmluva. o dielo nadobúda plaumar dŕlom jc_| podpisu oboma „nluvnymi „mami.
Zmluva o dielo je vyliamvená v štyroch exemplameiu z kmrych každá unluvni slmnu ubdržl'
po podpísaní po 2 exempláre

v LlpluvskomMikuláši. dňa. 2 l „08 2019 v Partizánskej Ľupči. dňa' za 08.2014)
Zholevileľ: Objednnvalel'
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