
Zmluva o dielo . 04/H/2011
uzavretá pod a § 256  a násl. Obchodného zákonníka  zákona 513/91 Zb.

I. Zmluvné strany
1.1. Obstarávate : Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45 029 01 Námestovo
Oprávnený kona : Mgr. Marta Gabaríková
Telefón: 043/5581475 043/5522887
O: 37982702

DI : 2022233554
1.2. Zhotovite : STAVEBNÝ PODNIK, s r.o.

Ulica miestneho priemyslu 561
029 01  Námestovo

Oprávnený kona : Silvester Habi ák – konate  spolo nosti
Poverený jedna : Ing. Andrej Stašiniak – predstavite  manažmentu kvality
Bankové spojenie: DEXIA a.s. pobo ka Námestovo

íslo ú tu: 4136259001/5600
O: 36373249  DPH: SK 2020128781

DI : 2020128781
       Zapísaný v obchodnom registri Okresné súdu v Žiline v odd. Sro vložka íslo 10480/L

Telefón: 043/5522367 Fax:  043/5520960,
e-mail: sp@stavebnypodnik.sk

II. Východiskové údaje a zhotovenie diela
2.1.   Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:
2.1.1. Sú ažné podmienky a výkaz výmer
2.1.2. Projekt stavby
2.1.3. Oznámenie o výsledku sú aže
2.2.   Východiskové údaje:
2.2.1. Názov a miesto stavby: „ Oprava sociálnych zariadení“.
2.3.   Zhotovenie diela /stavby/:
2.3.1. Zhotovenie diela vykoná ako zhotovite :  STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.
2.3.2. Riadenie a výkon stavebných prác bude zabezpe ova :  Murín Ján

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je oprava sociálnych zariadení
IV. as plnenia

4.1.Zhotovite  splní sv oju povinnos  vyhotovi  dielo v zmysle l. III. jeho r iadnym
dokon ením a odovzdaním vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos  v dohodnutom
ase

4.1.1. Termín za atia prác:            14.04.2011
4.1.2.  Termín ukon enia prác:      14.05.2011

4.2.  Ak zhotovite  pripraví dielo alebo jeho dohodnutú as  na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, objednáv ate  sa z aväzuje toto dielo pr evzia  aj v skoršom ponúknutom
termíne.
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4.3.  D održanie asu plne nia zo strany z hotovite a je závislé od  riadneho a v asného
spolupôsobenia objednávate a, dohodnutého v  tejto zmluve, alebo pri odovzdaní
staveniska. Po dobu ome škania objednávate a s  poskytnutím spolupôsobenia nie je
zhotovite  v omeškaní so splnením záväzku.

4.4.. Objednávate  sa zav äzuje, že dok on ené dielo pr evezme a za zhotovenie zaplatí
dohodnutú cenu.

V. Cena

5.1. Cena za  obstarávané  práce  je stanovená v zmysle zákona §3 NR SR . 18/1996 Z.z.
o cenách  v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR . 87/19 96  Z.z., ktor ou s a
vykonáva zákon N R SR . 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru
MF SR . R -3/1996 (Príloha . 22 k výmeru MF SR . R-1/1996 v znení prílohy .  2
k Výmeru MF SR . R-3/1996) a v znení neskorších predpisov  ako:

c e n a        d i e l a

38.247,10 EUR (s DPH)

ZRN – Oprava sociálnych zariadení 31.872,58 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPH 20 %                                                                                                       6.374,52 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumár ceny za dodanie prác (s DPH)          38.247,10 EUR

5.1.1.Cena je vypo ítaná na základe s ú ažných podmi enok, projektove j dokumentácie,
výkazu výmer a je doložená vzájomne odsúhlaseným  položkovitým  rozpo tom.

VI. Platobné podmienky

6.1. Obstarávate  so zhotovite om sa dohodl i, že cenu za zhotov enie diela, ktorá bude
zodpoveda  vykonaným prácam,  bude obstaráv ate  zhotovite ovi uhradí na základe
potvrdeného zis ovacieho protokolu a vystavenej faktúry za dodanú as  diela.

6.2. Lehota splatnosti  faktúry je vzájomne doho dnutá 15  dní od d a doru enia
obstarávate ovi.

VII. Záru ná doba – zodpovednos  za vady

7.1.  Z hotovite  zodpovedá za to, že pre dmet tejto zmluv y bude z hotovený pod a podmienok
zmluvy a že po as záru nej doby bude ma  vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhot ovite  zodpovedá za v ady, kto ré predmet má v ase je ho odo vzdania
obstarávate ovi.  Za  vady,  ktor é sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotovite
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.



7.3.  Záru ná doba je dohodnutá  na 2 rokov  /24 m esiacov/ a   za ína plynú  odo d a
odovzdania a prevzatia diela obstarávate om.
U zar iadení a dodávok, u ktorých bol vy daný zár u ný list vý robcom, sa z áruka
zhotovite a riadi týmto záru ným listom.

7.4. Zmluvn é strany sa dohodli pre prípad vady die la, že po as zár u nej doby má
obstarávate  právo požadova  a zhotovite  povinnos  bezplatne odstráni  vady.

7.5. Zhotovite  sa zaväzuje za  s odstra ovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.4. do 5 dní od up latnenia oprávnenej reklamácie obstarávate a a vady odstráni
v o najkratšom technicky možnom ase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou
formou.

7.6.  Obstarávate  sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou f ormou do r úk opráv neného z ástupcu zhotovite a pod a l. I tejto
zmluvy.

7.7. Ak obstarávate  nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle bodu 9.2.3., zaniká
       jeho  právo zo zodpovednosti za tieto vady.

VIII. Zmluvné pokuty.

8.1. Ak zhotovite  odovzdá riadne ukon ené di elo uv edené v l. I II. po termíne uve denom
v bode 4.1.2., môže si obstarávate  uplatni  zmluvnú pokutu v o výške 200,- EUR za
každý de  omeškania zhotovite a s plnením termínu.

8.2. Ak  objednávate  neuhr adí zhotovite ovi kone nú faktúru v dohodnutom termíne
splatnosti, si môže zhotovite  uplatni  zmluvnú p okutu vo výške 0,05 %  zo zmluvnej
ceny za každý omeškaný de  s úhradou.

8.3. Zmluvné strany sa d ohodli, že v prípade vzniku nároku na zmluvnú p okutu resp. úrok
z omeškania, uplatnenie týchto sankcií je podmienené vystavením samostatných faktúr.

IX. Spolupôsobenie a odovzdanie diela

9.1.    Spolupôsobenie obstarávate a
9.1.1. Obstarávate  sa zaväzuje odovzda  zhotovite ovi stavenisko pre vykonanie diela

zbavené nárokov  tretích osôb v súlade s podmienkami tejto zmluvy, projektovej
dokumentácie,   v termíne  do  15  dní pred za atím  prác  v ítane stavebného povolenia.

9.1.2. Obstarávate  je povinný odovzda  stavenisko vypratané tak, aby zhotov ite  mohol na
om za  práce v súlade s projektovou dokumentáciou a s podmienkami zmluvy.

Obstarávate  zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác z hotovite a n ebude
rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Zmluvné strany vyhlasujú záväzky uvedené
v zápise z odovzdania staveniska za nedelite nú sú as  tejto z mluvy, ako aj ter míny
dohodnuté na odst ránenie závad, z istených pr i odovzdaní a prev zatí staveniska.
Nesplnenie dohodnut ých záväzkov je dôvodom na pred ženie ter mínu pln enia t ejto
zmluvy.

9.1.3. Obsta rávate  zabezpe í vyt ý enie v šetkých podzemných a nad zemných vedení a
inžinierske  siete n a s tavenisku a odovzdá  zhot ovite ovi súhlas a podmienky ich
správcov, za ktorých je možné vykona  dielo.
Zhotovite  ne zodpovedá za poškodenie pod zemných v edení a i nžinierskych sieti, ktor é
nebudú vytý ené.

9.1.4. Obs tarávate  odovzdá zhotovite ovi stavebné povole nie a vš etky rozhodnutia or gánov
štátnej  správy,  ktoré sú  potrebné pre vykonanie diela.



9.1.5. Povolenie na do asné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a
poplatky za ne znáša obstarávate .

9.1.6.  Zhotovite  sa zaväzuje vyzva  obstarávate a na kontrolu všetkých prác, ktoré majú by
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 dni vopred. Ak sa obstarávate
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto p rác,  bude zhotovite  v prácach pokra ova . Ak
obstarávate  bude dodato ne požadova  od krytie prác, je zhotovite  povinný toto
vykona  na náklady obs tarávate a, ibaže sa pri dodato nej kontrole z istí, že pr áce
neboli riadne vykonané.

9.2.     Odovzdanie diela
9.2.1. Podmienkou odovzdania diela je úspe šné vykonanie všetkých skú šok, predpísaných

záväznými normami a projektom stavby.
9.2.2. Dielo bude zhotovite om odovzdané a obstarávate om prevzaté aj v prípade, že v zápise

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami osebe ani v spojení
s inými  nebránia v  užívaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia by  uvedené
v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.2.3. Vadou sa rozumie odchýlka v  kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
projektom, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

9.2.4.  Nedorobkom sa rozumie nedokon ená práca oproti projektu.

X. Ostatné ustanovenia

10.1.    Podmienky vykonania diela
10.1.1. Zhot ovite  bude pr i plnení p redmetu tejto zmluvy postupova  s odbornou

starostlivos ou. Zaväzuje s a dodržiava  všeobe cne záväzné pr edpisy, STN p ri
dodržaní bezpe nosti a ochrany zdravia pracovníkov vykonávajúcich práce a
podmienky tejto zmluvy. Po skon ení každej pr acovnej sme ny zho tovite  zabezpe í
stavenisko a jeho okolie, aby sa predišlo kolíziám a úrazom. Stavenisko musí by
riadne ozna ené v zmysle platných predpisov .
Kvalitu zrealizovaných prác  dodávok bude zhotovite  dokladova  cer tifikátmi od
zabudovaného materiálu.

10.1.2. Zhotovite  sa bude riadi  východi skovými podkladmi objednávate a, zápismi a
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy.

10.1.3. A k dohody uzavr eté pod a bodu 10.1.2. budú ma  vplyv na pre dmet, alebo ter mín
splnenia zá väzku, musí by  sú as ou tejto doh ody aj spôsob úpravy c eny. Takát o
dohoda   je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

10.1.4. Zhotovit e  vyhlasuje, že má oprávnenie vykonáva  práce v rozsahu lánku III. tejto
zmluvy.

10.1.5. Obstarávate  a zhotov ite  sa zav äzujú, že obchodné a technické in formácie súvisiace
s predmetom tejto Z oD, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnenia
tretím osobám bez jeho pís omného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné

ely, ako pre plnenie tejto zmluvy.
10.1.6. Zhotovite  sa zaväzuje, že použije len materiály sp ajúce vlastnosti pod a projektovej

dokumentácie, ku ktorým zhotovite  predloží atest alebo certifikát vydaný oprávnenou
organizáciou, alebo vyhlásením o zhode výrobku technickými špecifikáciami.






