
Zmluva o dielo é.0ll20l4
uzatvorená v zmysle ,\5j6 o násl. ustanovení Obchodného zákonníka ó.513/91 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY
OJEDNÁVATEü: Miestna akéná skupina Stará Öierna voda

so sídlom: Hlavná 297,925 03 Homé Saliby
§tatutámy zástupca: Ing. Pavol Dobosy, predseda oböianskeho zdruienia
ICO:42 156 122
DIÖ:2022710173
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., poboöka Galanta
Císlo úötu: 10858326 l 5200
IBAN: SK 92 5200 0000 0000 i085 8326

(d'alej l en,, obj e dnávaíel " )
a

ZHOTOVITEII: Jozef Nagy NJ-STAVEX
so sídlom: Trstice 697, 925 42 Trstice
zapísan! v ebehodnem+egis+i / Zivnostenskom registri pod é. 202-8290
zástlJpca zhotovitelia opráweny jednat v mene zhotoviteía na stavbe: Jozef Nagy
Bankové spojenie: Slovenská sporiteLna, a,s., poboöka Galanta
Císlo úötu: 24108382l0900
IBAN: SK27 0900 0000 0000 2410 8382
Ióo 30023921
Iö DPH: SK 1020258184
Tel.: +4211905 646 852
E mail: info@nj-stavex.sk
(d alej len ,, zhotovitef " )

II. VYCHODISKOVÉ, PODKLADY A ÚDAJE
2.1. Vj,chodiskovépodklaily:
2.1 ,1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluly a zároveijej súöast'ou sú :

a) Proj ektová dokumentácia ,,Drevená su§iareü ovocia'' ktoru lypracoval
,,SPACEFORMS ARCHITECTS s.r.o. - Ing. arch. Monika Kubicseková, Ing.
arch. Norbert Frrnczik"

b) Ponuka zhotoviteía z verejného obstarávania
2.2. Vjchodiskovéúdaje:
2.2.1 . Nálzov stavby: Zariadenia na ukáákové su§enie ovocia
2.2.2. Miesto stavby: Homé Saliby, obecná öast' Hru§ov, k.ú. Homé Saliby, parc. öíslo

417,7 /34.

3.1,
III. PREDMET PLNENIA

predmetom plnenia je realizácia stavebnfch prác na stavbe: Drevená su§iarei ovocia,
podl'a projektovej dokumentácie vypracovanej ,,SPACEFORMS ARCHITECTS s.r.o...
a v zmysle platn;ich sTN za dodrzania pripomienok, povolení, stanovísk a vyjadrení
dotknu|ich orgrinov a organizácií.
Predmetom plnenia budú poZadované skú§ky, plnenie musí spíiat' poiadované
certifikáty a osvedöenia od zabudovanlch materiálov dodávanjch zhotoviterom,
hotow.ich kon§trukcií a celého diela zmysle bodu 2.1.1. tejto zmlur,y a platn;ích STN.

3.2.



Termíny reaIizácíe ,.

- zahújenie prác :

- ukonéenie prác :

DPH2OYo:

ö,q.s pLNnNrÁ.

CENA ZA DIELO

IY.

06 2014
08,2014

v.
5.2. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ölánku III. tejto zmluly je Stanovená

v súlade so Zákonom o cenách é, 1811996 Z. z. a súvisiacich prepisov na zéklade

znalosti súöasnej úrovne cien materiálov, energie a práce v celkovej vy§ke:

Cena celkom bez DPH: 9 182,61 €
1 836.52 €

Cena celkom s DPH: 11019,13€

6.1.

6-2.

(slovom: Jedenást'tisícdevát'nást' eur trinást' centov )

DpH bude uplatnená v zmysle platnej legislatívy v óase vystavenia daiového dokladu.

Podrobnj rozpoöet stavebného objektu tvorí prílohu ö,1 zmlulry o dielo,

5.3. Zmlllvné strany sa dohodli. Le cena za vykonanie diela podl,a predmetu zmluly je

zmluvnou cenou, platnou az do odoyzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivlch

poloziek rozpoötu sú ceny pevné, nezmeniteliné, platné po celú dobu realizácie diela.

5.4. }mfuvná cena je maximálna a nezmenitel]ná a obsahuje v§etky nriklady potrebné na

rea1izácitl zaxűty podl,a projektovej dokumentácie, vrátane nákladov na lrybudovanie,

prevádzku, údrZbu a lypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skládkry, náklady na

úpravu, rekultiváciu á ostatné práce spojené s uvedením pracovnjch plöch do

pövodného star,,u.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prípadné iné naviac práce, ktoré nie sú ocenené v

rozpoöte si buáe möct, zhotovitef uplatnit,u objednávatel,a len po ich prerokovaní.

vI, PLATOBNÉPODMIENKY
obj ednávateli neposkytuje zálohovú platbu. zhotovitel bude fakturovat,

obj ednávatel'ovi skutoöne prevedené dodávky a lrykonané práce,

zhotovitel] lypracuje a predlozí na odsúhlasenie objednávatel:ovi óasovf harmonogram

pred podpisom Zmluvy o dielo.
o.:, hatúacia diela budé \Ykonaná v jednej etape a to po ukonöení diela. Zhotovitel,

predlozí súpis r,rykonanych prác a zist,ovací protokol. objednávatel, odsúhlasí vykonané

práce zhotáviteiovi. Na základe potvrdeného súpisu r,rykonanlich prác möZe zhotovitel,

vystavit, faktúru na objednávatefa. platba bude realizovaná na základe faktury so

splatnost'ou 30 dní, najneskör do konca mesiaca nasledujúcom po kalendámom mesiaci,

za ktory odmena prináleZí..
6.4. Faktúry musia obiahovat' v§etky náleZitosti daiového dokladu podÍa z ákona Ö.22212004

Z.z, a §I0 Zékonaö.43112002Z. z--

6.5. V prípade, Ze faktura nebude obsahovat'údaje v zmysle zákona, objednávatel'je
oprávneny vrátit'ju k oprave resp. k doplneniu Zhotovitel'ovi s nor,^rin zaÖiatkom lehoty

splatnosti.

VII. PODMIENKY \ryKoNANIA DIELA
7,1, Odovzdanie staveniska:
7.1.1. objednávatel, poveruje funtciou stavebného dozora: Ing. Imrich Makrai (Ev. ö.

0g449*10i) aním poverení pracorTríci, ktoqfch uvedie objednávatef v zápise pri

preberaní staveniska.



7.L2, Zhotovitel poveruje h:rrkciou stavbyvedúceho: Jozefa Nagya
Zhotovitel pred zahájenim prác prevezme od objednávatela stavenisko samostatnim
zápisom. Prevzatie star-eniska bude vykonaná min. 5 dní pred zahájením stavebnlch
ptác.

7 .1.3. Zhotovitet si na svoje náklady zabezpeöí priestor staveniska kaZdého objektu po dobu
trvania diela. Zhotovitel je povirrnli stavenisko zabezpeóit' proti prístupu
nepovolanjch osöb a v pripade potreby zabezpeéit' jeho straZenie a oznaöenie
v zmysle platnych predpisov.

7.1.4. Zhotovtte|' si zabezpeói prevádzkové, sociálne, vjrobné zariadenia staveniska kaZdého
objektu. Náklady na prevádzku, údrZbu a likvidáciu sú zakalkulované v jednotkoqich
cenách.

7.1.5. Zhotovitel sa oboznámi so stavom v§et\ich existujúcich sietí ako sú kanalizácie,
vodovody, plyn a iné skör ako zaöne s prácami na ich odkrlfvanie, v prípade ich
poru§enia §kodu z toho plynúcu hradí zhotovitef.

7.1.6. Objednávateí odovzdá áotovitelovi pri preberani staveniska v§etky pripomienky,
povolenia, stanoviská a vyjadrenia dotknutlch orgánov a organizácii k realizovanej
stavbe.

7 .1.7 . Zm|uvné stíany sa dohodli, Ze v pdpade potreby získania d'al§ích povolení potrebnjch
pre realizáciu diela si tieto uZ lybal,uj e zhotovitef siám na vlastné nriklady.

7.1.8. Objednávaíel odovzdá zhotovitel'ovi pri preberaní staveniska 1 paré proj ektovej
dokumentácie v rozsahu predmetu plnenia tejto zmlur.y, podta ktorej sa má dielo
realizovat .

'7 .1 .9 . Zhotovitel' prehlasuj e, ie má uzaweíé poistné zmlur,lz firmy o poistení v§eobecnej
zodpovednosti za §kody, poistenie pre prípad po§kodenia alebo zniöenia veci Zivelnou
udalost'ou, poistenie pre prípad po§kodenia alebo zniöenia veci vodou z vodovodnjch
zariadení, poistenie HIM, poistenie zodpovednosti za §kodu právnickjch osöb.

7.2. Realizácia:
7 ,2.1, Zhotovitel' vykonáva öinnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednost'

podla zmluvy, priöom re§pektuje techrrické §pecifikácie, právne a technické predpisy,
lyhlá§ky platné v SR, najmá stavebny zákon, zékon o Zivotnom prostredí, zákon o

odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzdu§í, zálkon o vodách, zákon o ochrane
pred poiiarmi, Slovenské technické normy, platné v SR. Zhotovitel je povinny
preukázatelJne pouöit' v§etla_fch zamestnancov pracujúcich na stavbe o pravidlách
bezpeönosti a ochrany zdravia pri práci.
Zhotoviter je povinn;i dodriiavat Vyhlá§ku ó. 37411990 o bezpeönosti práce
a technicklich zariadení pri stavebnlich prácach.

7.2.2. Zhotovitel' je povinnj svojim zamestnancom prideLovat' potrebné OOPP a r,ryiadovat'
ich pouZívanie.
Zhotoviter je povinn;í pred zaöatím prác vypracovat' pracovnli, postup, ktory musí
minimálne obsahovat':

- náyáznos( a súbeh pracornrly'ch operácií
- pracovnj postup píe danú öinnost'
- pouZitie strojov a §peciálnych pracovnych prostriedkov a pomöcok
- druhy a typy pomocnjch stavebnlch kon§trukcií
- stanovenie spösobu doprarry materiálu vrátane uröenia komunikácií

a skladovacích plöch
- technické a organizaéné opatrenia k zaisteniu bezpeönosti zamestnancov,

pracoviska a okolia
- opatrenie k zaisteniu staveniska po dobu, kedy sa na iom nepracuje
- opatrenie pri prácach za mimoriadnych podmienok.



Bez takto rrptacoranehtr pracovného postupu nesmie dat' zhotovitel' príkaz
k zalrájeniu star ebn_ ch prác,

7.2.3. Pripadné pokut},. §k!rd\. resp. nTajetkové sankcie z nedodriania podmienok
stanoven" ch porol'ujúcinr orgánom uvedenjch v stavebnom povolení a z dövodu
neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR ö. 5l0/2001 Z,z. znáéa zhotovitel' diela v
plnom rozsahu,

7.2.4. Pri zakrjvaní v_vkonanlch stavebnich prác je zhotovitel' povinn;f vyzvat' stavebni
dozor objednávatel'a na prer,erenie zakrli,vanjch prác. Zhotovitel' nesmie bez súhlasu
stavebného dozoru zhotor itela zaklryt akúkolvek öast' stavebnej kon§trukcie.

7 .2.5. Y,lzva musí byt' vykonaná telefonicky minimálne 1 deri vopred a zapísaná do
stavebného derrníka.
Ak sa v§ak objednávatel' \, stanovenom termíne na skontrolovanie öasti diela, ktorá má
byí' zakryíá, nedostaví. hoci bol na to riadne lryzvany, má zhotoviter právo práce
zakryt'. V prípade, Ze obj ednávateli bude poZadovat' dodatoöné odkrytie prác, bude
zná§al náklady na toto odkrytie v plnom rozsahu, okrem prípadov, Ze sa pri
dodatoönom odkyti prác zísti, ie práce sú \ykonané vadne. V takomto prípade
náklady dodatoöného odkrytia prác idú na vrub zhotovitel'a.

7.2.6. Zhoíovitel' najneskór 15 dní pred ukonöením diela oznámi obj ednávatel'ovi jeho
dokonöenie, na základ,e öoho objednávatel' najneskör do 5 dní od obdrZania oznámenia
zhotovitel'a o dokonöení diela uröí termín preberacieho konania.

7.2.7. Zápisniu o odovzdaní a prevzali diela spisuje zhotovitef. Zápisnica obsahuje súpis
zistenjch vád a nedostatkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o
nevyhnutnlch dodatoöne poZadovanlfch prácach, ako aj prehlásenie objednávatel'a, Ze
dielo preberá.
Zhotovitel' sa zavázlje pripravit' ku kontrole pred zaöatím preberacieho konania
doklady nevyhnutné pre lydanie kolaudaöného rozhodnutia:
- stavebn} denník
- finanöné odúötovanie stavby k termínu preberacieho konania
- zápisy o prevedenly'ch skú§kach, atesty a ceftifikáty pouZitjch materiálov dodanych
zhotovitel'om stavby a certifikáty vlfrobkov.

7.2.8. Zhotovíte]] uvol'ní a upraví do pövodného sta\.u po ukonöení diela priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termíne podl'a ö1. IV. tejto zmlu\y.

7.3. Stavebny denník:
7.3.1. Zhotovitel'je povinnli odo dia prevzaíia staveniska viest' stavebny denník v jazyku

slovenskom. Do denníka sa zapisujú v§etky skutoönosti rozhodujúce pre plnenie
zmluvy. Poöas pracovnej doby musí byt' denník na stavbe trvalo prístupn;i. Povinnost'
viest'stavebnli denník konöí diom odovzdania a prevzaíia prác.

7.3.2. Záznamy v stavebnom denniku je oprávnenli, robit' stavbyvedúci. prípadne jeho
zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávneni robit záznam projektant,
stavebn}' dozor objednávatel'a, ich predstavení, orgány §tátneho stavebného dohl'adu,
prípadne iné príslu§né orgány §tátnej správy.

7.3.3. Zhotovítel'má povinnost zabezpeóit úöast' stavbyvedúceho na preverovaní svojich
dodávok a prác, ktoré vykoná stavebnli dozor a bez me§kania robit' opatrenia na
odstránenie vyöítanlfch záyad a odchylok od projektu. V prípade, Ze stavbyvedúci
nesúhlasí s lykonaním záznaííN, je povirrnli pripojit' k záznamu do troch dní svoje
Tryjadrenie, inak sa predpokladá, Ze s obsahom záznamu súhlasí.

7.3.4. Zhotovítel je povinnj uloZit' tretí priepis dennlich záznamoy oddelene od originálu
tak, aby bol k dispozícii v prípade zniöenia originálu.

7.4. Podmienlq, pre odovzdávanie dokonöenjlch ucelenilch óastí die]a pred celkolym
odovzdaním diela:



7.4.2.
7.5.

7 .5.1.

7.5.2.

7.4.1. Zhotovttef je polinn! pIot.lko]áme odovzdat' dokonöerré dielo schopné liívania ai po
kompletnom rl,skú§ani. r rátar-re príslu§nej sprievodnej dokumentácie, certifikátov,
kompletnli,ch záznanlor tr prer edenlch skú§kach.
Príslu§né dokun-rent1, budú r slovenskom jazyku.
Osobitné poiiadal,h, ttu h,alilu:

Zhotovitel' predloZí pred zaóatim prác obj ednávatel'ovi pracovny postup li/stavby a
po schváleni tohto dokun]entu móZe zhotovite1' zaóat práce na diele.
Obj ednávatel' poZaduj e r,l,konávat' overovanie kvality stavebnjch prác a materiálov
skir§kami - preukazné a kontrolné skú§ky v rozsahu uröenom projektovou
dokumentáciou a technologickymi postupmi prác ako podklad pre preberanie
hotov}ch objektov. kon§trukcií alebo ich öastí.

VIIL ZÁRUÖNÁ DOBA _ ZODPOVEDNOST ZA VADY
8.1. Zhotovitel'rlóí za ío.2e predmet plnenia má vdobe prevzatia zmluvne dohodnuté

vlastnosti. Ze zodpovedá technickym notmám a predpisom SR. a Ze nemá vady, ktoré by
ru§ili, alebo zniiovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouZívania k zvyöajn}m alebo
v zmluve predpokladanlim úóelom.

8.2. Zárléná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov pre stavebnú öasi diela od dátumu
vydania preberacieho protokolu.

8.3. Na Ziadost' obj ednávatel'a je zhotovitel' povinnlí zaöat' s odstraiovaním vady svoj ej

dodávky najneskör do 2 dní od uplatnenia reklamácie zhotovitel'a, i ked'neuznáva, Ze
za vady zodpovedá a vady odstráni v öo najkrat§om moZnom tetmíne, V spomjch
prípadoch nesie náklady aZ do rozhodnutia o reklamácii zhotoviter. V§etky práce
potrebné na odstránenie vád zrealizuje zhotovitel'na svoje riziko a vlastné náklady.

8.4. Zhotovitel' neruöí za vady a po§kodenia. ktoré vznikli vy§§ou mocou.

Ix. ZMLUVNÉ,POKUTY
9.1. Ak zhotoviter odovzdá dielo uvedené v ölánku III. po termine uvedenom v ölánku ]V..

zaplatí zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo vli§ke 0.01% zceny neodovzdaného diela
v dohodnutom íemine zakaidy kalendámy deii ome§kania. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v prípade vzniku nároku na uplatnenie zmluvnej pokuty bude táto zmluvná pokuta
lysporiadaná v rámci koneönej faktúry.

9.2. V prípade ome§kania platby oproti temínu uvedenom v ö1. VI. bod 6.3 je objednávatel'
povinnlí zaplatit' zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo vy§ke 0,01% z dlZnej sumy za kaíd,!
dei ome§kania.

9.3. Ak zhotoviter nezaöne s odstraüovaním reklamovanej vady v öase podla bodu 8.3 má
zhotoviteli právo túto opra\u zadat' inému zhotovitefovi.

9.4. Strana, ktorej vznikne nárok a poZaduje zaplatenie zmluvnej pokuty, má právo
poZadovat' popri zmluvnej pokute aj náhradu §kody a u§l! zisk aZ do vy§ky skutoöne
vzniknutych nákladov.

x. zÁvrnBÖNnUSTANOVENIA
10. 1 . Zhotovitel' je povinnj práce zrealizovat' sám, vlastnymi kapacitami, bez moZnosti

vstupu prípadného subdodávatela na stavbu bez súhlasu objednávatel'a.
10.2. Objednávatel' a zhotovitel' sa zavázujú. Ze v prípade organizaönlfch zmien v§etky práva

a povinnosti lyplyvajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp.
1yzickú osobu.

10.3. Zhotovitel strpí vlikon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom diela kedykol'vek
poöas platnosti a úöinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finanöného príspevku,
ktoíú uzatvorí objednávatel' a poskytovatel NFP, a oprávnenlim osobám na kontrolu



poskytne potrebnú Súö innoSi,
10.4. Zmluvnlm jazl,kom je jae k slolensk!. Zmluvné strany sa dohodli, aby ako rozhodné

právo pre posúdenie zár,ázkorrch vzt'ahov z tejto zmlury bolo pouZité právo slovenské-
10.5. Zmluvné stran!, sa dohodti. Ze spory z tohto zmluvného vzt'ahu sa pokúsia rie§it'

dohodou s ciel'on zachorat' zásady poctivého obchodného styku. Pre prípad, Ze sa
nepodari spor odstránii lzájomnou dohodou, uröujú jeho rozhodnutie do vliluönej
právomoci miestne príslu§ného súdu v Slovenskej republike.

10.6. KaZdú öast' a kaZdé ustanol,enie tejto zmluvy je moZné oddelit' od ostatrjch a ak sa
ktorákol]vek öasf alebo ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnim,
protiprávnym alebo nerl,máhatel'nfm, potom zostane zvy§ok tohto ustanovenia

v povolenom rozsahu nad alej úöinny a v§etky ostatné ustanovenia budú nad'alej úöinné

a platné. Ak sa ktorákol'r,ek öast' alebo ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane

neplatnjm, priöom by platnym bolo, ak by bola vylúöená niektorá öast' daného

ustanovenia, potom bude takáto öast' alebo takéto ustanovenie d'alej platné s taklimi
zmenami, ktoré budú potrebné pre jeho platnost, alebo v prípade, Ze to nebude vhodné

alebo moZné, zmluvné strany vykonajú v§etky kroky na to, aby sa dohodli na nákadnej
öasti alebo náhradnom ustanovení s öo moZno najpodobnej§ím obsahom, ktory bude
v súlade s príslu§njmi právnymi predpismi.

10.7. Táto zmluva je vyhotovená v §tyroch vyhotoveniach, z toho 3x pre objednávatela a 1x

pre zhotovitefa.
10.8. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnlmi stranami, nadobúda úöinnosi

1 dei po uverejnení na webovom sídle objednávatelia podía § 47a ods. 1 Oböianskeho
zákonnika.

1 0.9. Súöast'ou tejto zmluly je:
prílolla ó.l - Rozpoöet stavby

\l Homích Salibách. dna: 05.06.2014 V Trsticiach. dna: 28.05.2014

aké í sk!p ia stara Óierna

ZH)ToI.7TEL.

-_..,,!oPl"ts(l020256lsa

rng. ruool nffi.y
Za objednáv atel'a

Jozef Nagy
Za 7hotovitel'a


