
Z M L U V A  O  D IE L O  č : 04/2017
uzatvorená podľa ust § 536 a naši. Obchodného zákonníka v platnom znení

(na vykonanie stavebných prác)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: Obec Predajná
Sídlo: Námestie Juraja Pejku 67,97663 Predajná
Zástupený: Ing. Tatiana Čontofalská- starostka obce
IČO: 00313751
DIČ: 2021169986
Bankové spojenie:2000710001/5600 Primá Banka Slovensko

a

2 . Zhotoviteľ: Ján Bartoš
Sídlo: 1 .mája 371/16,976 13 Slovenská Ľupča
Zástupca: Ján Bartoš, bytom: 1 .Mája 371/16 Slovenská Ľupča (konateľ)
ICO: 45 298 769
DIČ: 1074369659
Bankové spojenie: SK4802000000003528730558 VÚB BANKA Slovensko

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je oprava miestnych komunikácií v obci Predajná
vrátane dopravy materiálov a dočasného dopravného značenia na dané miesto prác .

2 Zhotoviteľ sa zaväzuje že za podmienok stanovených v tejto zmluve v rozsahu podľa 
predloženej cenovej ponuky - výkaz výmer zo dňa 18.09..2017 zrealizuje stavebné práce 
,ropravu miestnych komunikácii asfaltovích výtlkov v obci Predajná.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
ií.
Čas plnenia

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne :
Začatie : Po podpísaní zmluvy do 3 pracovných dní



Ukončenie : do 31.10.2017

m.
Cena diela

1. Cena diela je výsledkom predloženej vyhodnotenej cenovej ponuky zc sírany zhotoviteľa
a považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas doby trvania zmluvy.

2. Celková cena na základe cenovej ponuky výkaz výmer je vo výške 4977,50 EUR, 
Zhotoviteľnie je platca DFH.

3. V prípade ,že pri zhotovovaní diela bude potrebné zrealizovať práce nezahrnuté v predmete 
diela,budu tieto naviac prace reaiizovae íen s písomným súhlasom objednávateľa, in a viac 
práce môžu byťocenené a vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
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1. Fakturované budú skutočne vykonané práce na základe vzájomne odsúhlaseného 
množstva podľa predloženej cenovej ponuky -  výkaz výmer,krycí list rozpočtu .

2. Splatnosť faktúr je do 14 dní od ich doručenia ob jednávateľovi,podmienkou bude 
skutočnosť, že faktúra bude spĺňať náležitosti daňového dokladu.

V
Záručná doba
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odovzdávacieho protokolu.faktúry, súpis vykonaných prác.
Zhotoviteľ zodpovedá za to ,že predmet tejto zmluvy bude zhotovený za podmienok zmluvy 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady ,ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady ,ktoré sa prejavili po odovzdaní dieia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy ,ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností -  nedodržaním platných noriem a technologických 
postupov.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela ,že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád predmetu zmluvy neodkladne 
od termínu uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť čo v najkratšom technicky 
možnom termíne do 3 dni.

6. Zhotoviteľ nezotpovedá za podklady pôvodních komunikácií. 
VI.
Podmienky vykonania diela



1. Objednávate! odovzdá ziiotoviteľovi stavenisko na vykonanie predmetu zmluvy bez 
právnych závad.Zhotoviteľ je povniný spolupracovať so správcami inžinierskych sietí 
a plne ich pri prácach rešpektovať.

2. Zhotoviteť zodpovedá za BOZP vlastných pracovníkov ,za čistotu a bezpečnosť cestnej 
premávky.

3. Zodpovedným za zhotoviteľa za realizáciu diela bude Ján Bartoš
4. Vlastnícke právo k zhotovovanému dielu prechádza na objednávateľa úhradou faktúry.
VII.
Zmluvné pokuty

1. Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

2. Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúry uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu nadobúda účinnosť dňom podpisu obomo zirduvBjuru sítuouitu u účinnosť dnom 

nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Predajnej dňa :

Ján Bartoš
Ján Bartoš -  Konateľ

Ing Jatiana čontofalská
starostka obce Predajná



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Oprava miestnych komunikácií Miesto: ObecRredajrá

JKSO :

Rozpočet:

Spracoval:

. Dňa: 14 .1207 Zmluva č.:

Odberateľ:

Dodávateľ:

Obec Predajná IČO: DIČ:

Ján Bartoš IČO: 45 298 7 69

Projektant: IČO:

0(6:1074309659

0(6:

2RN konštrukcie a práce j materiál spolu ZRN IN - Individuálna nákady NUS * n úklady umiestnenia Stavby

H SV: 

PSV: 

MCE:

4977,60
4977 50 Práce nadčas

Murárske výpomoc©

11

12

Zariade nie staveniska

Preváďkové vplyvy

Bez pevnej p xílal y

5 Súčet: 4977,60 4977,50

9

10 Súčet riadkov 6 e ž 9:

13

14

15

Stteené podmienky

Súčet riadkov 11 až 14:

dátum:

projektant, rozpočtár, canár 

podpis:

dodávateľ, zhotov iteľ ON - ostatné náklady

pečiatka: dátum 14.9.2)17

odberateľ, obstarávate!* 

dátum: pxipio:

pečiatke:

16

17

18

19

20

Ostatné náklndy uvedené v rozpočte 

Inžinieri ka činnosť 

Projekte vé práce

Súčet iadkov 16 až 19:

Ján BART05
1. Mája 371/16

g  7 0 13 {*•» ' > $  n s  k x> u  r* 6 a

stavebná číniiosr c i. *JUU ; •?*& 
IČO: 45 298 769 DIČ: 10743696í

21

22

23

24

Celkové náklady

Súčet iadkov 5,10,15 a 20:

Nie som platca DPH

Nie som platca DPH

49?7,5C

Súčet riadkov 21 až 23:

Odpoče -pripočet

4 977,5c



Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Obae Predajná

Ján 3artoš ulica l.rnéja 5.371/16,97613 Slovenská Ľufča 

Stavtia: O sm ia mies nych komunikácii

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Kód Kód pokžky Popis položky , stavebného dielu, remesla,

číslo cenní i;a vyte-výrne?

1 221 113 0-7142

2 221 57313-1111

3 221 577:7-2125

4 272 91973-5113

5 013 979 1-8705

6 221 99822-5111

PRÁCI: A DODÁVKY HSV 

1-2EM NEPRÁCE

Odsírá isnie podkladov alebo krytov živí Iných hr. do 1(3 cm, do 2D0 
m2

1 -Z E M N E P R ÍC E  spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 

Betón asfaltový br. 1 AC 08 (ÁBJ) hr. 8 cm

5 - KOMUNIKÁCIE spclu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRA JE

Rezania stávajúceho Živičného krytu atero podkladu hr. c o 15 crr

Poplatok za ufcž.a znték.stodp na urč.sklád.-ásfalt.lepenka "Z"- 
zvlačtn.' odpad

Presun hmôt p e komunikácie a plochy Istisk, kryt živičný

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A  PRÁCE spclu : 

PítÁCE A  DODÁVK Y E SV spclu : 

Rozpočet :elkc m :



Spracoval:

JKSO:

Množstvo Merná Jednotková KdnštruKde Špecifikc-vaný Spolu Hmotnosť v tonách

v/mera jednotka cena a práce máďé\ Jednotková Spola

80,00!) m2 7,00 560,00 560,00 0,' 8100

560,00 560,00 560,00 18,00000

80,000 m2 0,95 76,00 76,00 0,00071 0,1)0000

80,000 m2 20,50 1 640,00 1 640,00 0,19100 19,00000

1 716,00 1 716,00 1 716,00 19,00000

235,00í) m 6,50 1 527,50 1 527,50 0,70005 0,00000

18,00!) t 57,00 1 026,00 1 026,00

37,001) t 4,00 148,00 148,00

1701,50 2 701,50 2 701,50 37,00000

1977,50 4 977,50 4977,50 37,10000

4977,50 4 977,50 4977,50 0,00000
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