Zmluva o dielo č.: 1/2018
uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
medzi účastníkmi:

čl.I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Bretejovce
Bretejovce 84, 082 03 Lemešany
IČO: 00 32 68 52, DIČ: 2021225404
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina
IBAN: SK285600 0000 00881957 2003
Zastúpená: Ing. Rastislav Varga – starosta obce
(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: FEDEST s.r.o.
Sídlo: Zlatá Baňa 110, 082 52
IČO: 36 77 03 45, DIČ: 2022385860, IČ DPH: SK 2022385860&
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Prešov
IBAN : SK88 0900 0000 0005 0461 0267
Štatutárny zástupca: Štefan Fedor, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ")

čl.II
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo: „Pokládku
asfaltového koberca a oprava výtlkov obaľovanou drvou na miestnych komunikáciách v obci
Bretejovce", v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa a predloženej cenovej ponuky s
rozpočtom na vykonania diela. Záväzná cenová ponuka zhotoviteľa je prílohou tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme,
zaplatí mu za jeho vykonanie dohodnutú cenu.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v
súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa výkazu výmer sám, na
svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

čl.III
Miesto a čas plnenia
1. Miestom plnenia sú miestne komunikácie v územnom obvode obce Bretejovce:
- pokládka asfaltu na par.č. 307/1 ( cesta k Toryse), par.č. 308 ( cesta na Pažici)
- oprava výtlkov na par.č. 306/1 ( Vyšný koniec)
v rozsahu, ktorý upresní objednávateľ.
2. Čas plnenia: Zhotoviteľ vykoná dielo v čase od : 2.5.2018 do: 31.5.2018

Čl. IV
Spôsob a podmienky vykonania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v čl.II vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie
vykonať práce v rozsahu čl.II tejto zmluvy.
2. Spôsob vykonania diela:
Pokládka asfaltu na očistenú existujúcu komunikáciu s postrekom medzi starou a novou vrstvou asfaltu
v hrúbke asfaltového koberca 5cm. Pred pokládkou je potrebné vyrovnať a spevniť podklad. Šírka
koberca je 3m, môže sa zmeniť v závislosti od potreby. Súčasťou pokládky sú aj príjazdy k rodinným
domom - plynule prechody.
Oprava výtlkov so zarezaním a vybratím pôvodnej vrstvy asfaltu, vyčistením, infiltračným postrekom,
položením a stlačením obaľovaného asfaltu, zálievkou špár resp. asfaltovým pásikom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutočni v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v
požadovaných kvalitatívnych podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude
postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa,
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovnici na majetku objednávateľa.
5. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť
cestnej prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti
prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred týmto obmedzením).
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

Čl.V
Cena diela, platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy a predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie diela cenu, ktorá bude
vypočítaná súčinom dodaného množstva a jednotkových cien, ktoré sú maximálne a sú nasledovné:
Pokládka koberca ........ 10€/m2 bez DPH
Oprava výtlkov ............ 11,67€/m2 bez DPH
Celková cena sa vypočíta podľa skutočnej výmery položeného asfaltového koberca a opravených
výtlkov.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že celková cena diela nepresiahne :
Cena bez DPH : 16 000 EUR
20% DPH : 3 200 EUR
Cena celkom s DPH : 19 200 EUR
Cena zahŕňa všetky náklady a réžie zhotoviteľa s realizovaním dohodnutého diela.
2. Navýšenie celkovej ceny je možné len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Navýšenie
celkovej ceny bude upravené v písomnom dodatku k tejto Zmluve.
3. Platobné podmienky : Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že predmet diela bude zhotovený podľa
platných technických predpisov a STN a tejto zmluvy a nebude mať žiadne nedostatky, ktoré by bránili
jeho užívaniu. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru za predmet
zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád.
Prílohou faktúry bude Zápis o odovzdaní a prevzatí diela a objednávateľom potvrdený Súpis
vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý je podkladom pre vystavenie
faktúry je objednávateľ povinný potvrdiť do 5 pracovných dní po jeho predložení. Ak objednávateľ
súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to,
že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju
doplniť. Lehota splatnosti faktúry je do 15 dni odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. VI
Záručná doba, zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s platnými
technickými predpismi a STN a ustanoveniami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať
zodpovedajúce kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná doba na zrealizované dielo je 36 mesiacov a začínaplynúť odo dňa riadneho odovzdania
diela, to znamená dňom zápisničného prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy
objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je objednávateľ oprávnený
žiadať odstránenie vád a zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady. Objednávateľ môže požadovať
v dôsledku zistenia vád aj zľavu z celkovej ceny diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení vpísomnej
forme. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovanímprípadných vád predmetu plnenia do 10 dni, od

uplatnenia oprávnenejreklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vady diela zistené v záručnej
dobe odstrániť na vlastné náklady. Termín odstránenia vád sa dohodne s objednávateľom písomnou
formou.

Čl. VII
Zmluvné pokuty a sankcie
1. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej dohodnutej ceny za každý deň omeškania. Objednávateľ je
oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu voči celkovej cene predmetu plnenia uvedenej v
čl.V tejto zmluvy.
2. Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so
zaplatením faktúry za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád alebo neukonči odstraňovanie vád v čase podľa čl.V1
ods.4 tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej ceny diela s DPH za každý deň
omeškania.

Čl.
VIII Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu
riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
2. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom
(1) vyhotovení. Zmluvu je možné meniť a doplňovať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve
podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke
objednávateľa.

V Bretejovciach, 30.4.2018

.........................................................

...................................................................

Zhotoviteľ – Štefan Fedor, konateľ

Objednávateľ – Ing. Rastislav Varga, starosta

Príloha: Cenová ponuka

