
z#.L.Ty#,ELZ:°
uzatvorená podľa § 261  ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákomíka

v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

1.1   0bjednávatel':
Názov: Obec Homé Zelenice
Sĺdlo:  Homé Zelerice 14
Štát:                             S lovenská republika
Zastúpený:  Mgr. Viera Darivčáková
IČO:   00312568
DIČ:  2021279458
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka,a.s.
IBAN: SK 410200 0000 000012929212
0soba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Viera Darivčaková

1.2   Zhotovitel':
Názov: J-STAVING s.r.o.
Sídlo: Hospodárska 613/7b, 919 51  Špačince
Zastúpený: Ing. Martin Junas
IČO: 46776982
DIČ: 2023580196
IČ DPH: SK 2023580196
Zapísaný:VObchodnomregistriOkresnéhosúduTmava,Oddiel:Sro,Vložkač.:36226/T
IBAN: SK60 7500 0000 0040 2190 3952
Telefómečíslo:0915957361
E-mail:jstavingsro@gmail.com

Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  zmluvu  na  základe  výsledkov  vyhodnotenia  ponúk  postupom
zadávania    zákazky  s nízkou  hodnotou  na  uskutočnenie  stavebných  prác:  „Vybudovanie  časti
chodníka  v obci   Homé   Zelenice"   v   zmysle   zákona  č. 343/2015 Z. z.   o verejnom   obstarávanĺ
a o zmene                a                doplnení                niektorých                zákonov                v                 znenĺ
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Článok 11
Úvodné ustanovenia

2.1        0bchodné   a   zmluvné   podmienky   sa  riadia   slovenským   právom   a  jednotlivé   plnenia
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákomíkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi.



2.2

2.3

3.1

3.2

Pre  účely  tejto  zmluvy  o  dielo  sa  zmluva  o  dielo  označuje  ako  „zmluva",  objednávatel'
a zhotovitel' sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany".

TátoZmluvaupravujevzájomnéprávaapovimostizmluvnýchstránprirealizáciidielapodl'a
čl. 111. tejto zmluvy.

Článok 111.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   vykonat'   pre   objednávatel'a   vo   vlastnom   mene   ana   vlastnú
zodpovednost'dielo,predmetktoréhojeurčenývnasledujúcichustanoveniachtohtočlánku.

Zhotoviteľ    sa    zaväzuje,    že    za    podmienok    dohodnutých    v    tejto    zmluve    bude
preobjednávatel'apočasplatnostitejtozmluvyvykoná„Vybudovaniečastichodníkavobci
Horné Zelenice ``.

3.3        Dielom sa rozmie  zhotovenie chodníka spôsobom a v rozsáhu definovaným touto zmluvou.

3.4       0bjednávatel'  sa  zaväzuje  dokončené  a v súlade  s touto  zmluvou  riadne  zhotovené  dielo_   J____L,_    _.   X1       \,T      +^:+^

od  zhotovitel'a  prevziat'  a zaplatiť  mu  za jeho  vykonanie  cenu  dohodnutú  v čl.  VI.  tejto
`JIJJ`,`+..:`-` ----- _   ---` -----;,_     _   _

zmluvy,podl'aplatobnýchpodmienokdojednanýchvčl.VII.tejtozmluvy.

žre:g::§í%[dadpooáo=ívča.2Zogrí:[9:atst%ťtom:;:vvdzkuedocvcť]e70č=,tíšĺ:##:2bbceítoTn::e:
sivej  dlažby 200x200x60  mm a 200xl00x60 mm.  Presný popis prác je uvedený v cenovej
ponuke  zo  dňa  14.4.2021.Chodník  má  byť  vybudovaný  po  odstránení  starého  chodnĺka
a uložení optického kábla telekomunikačnou spoločnosťou.

Zhotoviteľsazaväzujevykonaťdieloriadneavčas.Zakvalituavčasnosťvykonaniadiela
zodpovedázhotoviteľvrozsáhutejtozmluvyavzmyslepríslušnýchustanoveníObchodného
zákomíka.

Zmluvné strany sa vzájome zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčimosť na plnenie
záväzkov z tejto Zmluvy.

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

Článok IV.
Podmien]qr vykonania diela

Zhotovitel'  zhotoví  pre  objednávatel'a  na  svoje  náklady  a  na  vlastné  nebezpečenstvo,
zapodmienokdohodnutýchvtejtozmluvedielovrozsahupodl'ačlánku111.tejtozmluvy.

Zhotovitel'  zabezpečí  pri  plnenĺ  predmetu  zmluvy  vlastný  dozor  nad  bezpečnost'ou  práce
a   prevezme    zodpovednost'    za   bezpečnosť    práce    podl'a   zákona    č.    124/2006    Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnost' a ochranu
zdravia pri práci  vlastných zamestnancov v zmysle zákona č.  124/2006 Z.z.  o bezpečnosti
a  ochrane  zdravia  pri  práci.  Zhotoviteľ  sa  tiež  zaväzuje  pri  realizácii  diela  dodržiavať
ustanovenia  vyhlášky  č.   147/2013   Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  na  zaistenie
bezpečnosti   a  ochrany   zdravia  pri   stavebných  prácach   a  prácach   s   nimi   súvisiacich
a podrobnosti  o  odbomej  spôsobilosti  na výkon  niektorých pracovných  činností  a takisto
sa zaväzuj e dodržiavat' ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z.
ominimálnychbezpečnostnýchazdravotnýchpožiadavkáchnastavenisko.



4.3        Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel'je povimý organizovať
práce  a  zo  staveniska  vypratat'  materiály  a  mechanizmy  tak,  aby  nespôsobil  zbytočné
obmedzenie cestnej premávky.

4.4

4.5

4.6

4.7

Zhotoviteľ je  povinný  zabezpečiť  zneškodnenie  alebo  zhodnotenie  vzniknutých  odpadov
v dôsledku jeho  čimosti na povolenom zariadení na zneškodňovanie  alebo zhodnocovanie
vzniknutých odpadov.

Zhotovitel'  zabezpečĺ na vlastné náklady dočasné dopravné značenie a jeho údržbu.  Počas
realizácie  diela zhotovitel' obmedzí prejazdnosť komunikácie iba v nevyhnutnej  miere, pri
zachovaní  bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Zhotovitel'jeprivýkoneprácpovimýpoužívaťprenosnédopravnéznačenievzmyslezákona
o premávke  na  pozermých  komunikáciách  č.   8/2009  Z.z.  v znení  neskorších  predpisov
a vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Zhotovitel' si počas trvania zmluvy zabezpečĺ dopravné určenie pre účely plnenia záväzkov
zo zmluvy.

4.8        Zhotoviteľje zodpovedný za presnost', správnost', pravdivost' a úplnost' všetkých infomácií

poskytovaných obj ednávateľovi.
Článok v.

Termín plnenia

5.1        Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat' dielo v rozsahu podl'a článku lll. tejto zmluvy do 3l.7.2021.

5.2          Vzhľadom na skutočnosť,  že  chodník (dielo)  má byť vybudovaný po  odstránení  starého
chodníka a uložení optického kábla telekomunikačnou spoločnost'ou, v prípade, ak nebude
možné začat' s realizáciou diela najneskôr do  1.  7.2021, temín vykonania diela sa posúva
orovnakýpočetdní,akosaposunietemín,vktorombudemožnézačatiesrealizácioudiela.

Článok vl.
Cena za dielo

6.1        Celková cena za dielo podl'a čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH:  13431,31  €
DPH 20%: 2686,26 €
Cena vrátane DPH:  16117,57 €
slovom: šestnásťtisĺcstosedeinnást' eu pädesiatsedem centov
Cenabudeznĺženáocenuprácpriodstráneníchodnĺkavrozsahu,vakomjuvykoná
spoločnost',ktorábudujevobcioptickúsieť.Maximálnavýškqoktorúsamôžeznĺžiťcena
dielaje1631,28€(bezDPH),čopredstavujecenuzemnýchpráczcenovejponuky.

6.2       V cene  sú záhmuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov,
zariadenĺ  alebo  konštrukcií,  montážneho  materiálu,  všetkých  stavebných  hmôt  a  dielcov,
materiálovavýrobkovaichpresunzoskladunastavenisko,všetkypriamenákladysúvisiace
s    predmetom    diela,    odvoz    a    poplatok    za    skládku    vybúraných    hmôt,    náklady
na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov,
táktiež   všetky   realizované   práce,   náklady   spojené   so   spotrebou   elektrickej   energie
a úžitkovej  vody pri realizácii diela. V cene sú zahmuté aj  náklady na osadenie a následné



odstránenie   dočasného   dopravného   značenia,   ktoré   bezprostredne   súvisí   s realizáciou
zabezpečovania prác na opravách  miestnych komunikáciĺ a náklady spojené so   zvláštnym
užĺvanĺmverejnýchpriestranstiev(napr.umiestneniekontajnerov,skládkymateriálovapod.)
spolusnevyhnutnýmdopravnýmznačením,ktoréznášazhotovitel'navlastnénáklady.

6.3       Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte -príloha č.1 tejto zinluvy sú považované
zakonečnéaplatnépočascelejdobyrealizáciediela.Jednotkovécenysúpevnéapredpokladá
sa,žepokrývajúvšetkynákladyavýdavkyzauvedenúpoložku,ikeďtoniejevopisepoložky
podrobne vyšpecifikované.

Článok vll.
Platobné podmienky

7.1        0bjednávateľ uhradí zhotovitel'ovi cenu diela  na základe doručenej fäktúry. Splatnosť fáktúry
bude  14 dní od jej doručenia na adresu uvedenú v článku 1. ods.1.1  zmluvy ako adresa pre
zasielanie korešpondencie.

7.2       Fáktúra  bude  obsáhovať  náležitosti  v  zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.z.  o  dani  z  pridanej
hodnoty   v   platnom   znení.    Objednávateľ   bude   oprávnený   vrátiť    zhotovitel'ovi   na
prepracovanieÍáktúru,aknebudeobsahovaťprĺslušnénáležitostiaprílohyuvedenévzmluve
alebo stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.3       Ak fáktúra nebude spĺňať náležitosti podl'a tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený fäktiim
vrátiť zhotovitel'ovi k oprave, pričom od doručenia opravenej  Í:ktúry začína plynúť nová
lehota splatnosti.  V tomto pripade objednávateľ nie je v omeškanĺ s platbou Íáktúry.

7.4       Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fáktuovanej  sumy z účtu objednávatel'a.
Platbabudúzaslanánaúčetzhotoviteľauvedenýnafáktúre,podvariabilnýmsymbolom(VS)
a konštantným symbolom (KS) uvedenými na fáktúre.

Článok vlll.
Odovzdanie a prevzatie  diela

8.1        0 odovzdaní  aprevzatĺ  časti  diela  spíšu  zmluvné  strany  preberacĺ  protokol,  ktorý  bude
obsahovať  zhodnotenie  prác,  súpis  prípadných  zistených  vád,  dohodnuté  lehoty  na  ich
odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že  dielo preberá, áko i ďalšie skutočnosti, ktoré sa
pri    tomto    konaní    dohodnú.     Ak    nedôjde    kdohode    oprevzatí         diela,    uvedú
savzápisestanoviskáobidvochstránazdôvodnenieneprevzatiadiela.

8.2       Zhotovitel'je povimý pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na
stavenisku  ták,  aby  mohol  objednávatel'  dielo  alebo  jeho  časť  riadne  prevziať  a užívať.
Staveniskojezhotovitel'povinnýúplnevyprataťaupravit'dotemínuodovzdaniadielaalebo
jeho časti.

8.3        Dielomávady,ak
-     nie  je  dodané  v požadovanej  kvalite,  alebo  vykonanie  diela  nezodpovedá  predmetu

dohodnutému v tejto zmluve ,
-     vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
-     sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
-     má právne vady v zmysle  §  559 0bchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť

zaťažené inými právami tretĺch osôb.

8.4       Ak pri preberanĺ diela objednávatel' zistĺ, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo
neprevezme    aspíše    so    zhotoviteľom   zápis    o zistených   vadách,    spôsobe    atemíne



ustanovenia čl.  VI.  zmluvy.  Právo objednávateľa uplatnenia si  sankcií podl'a tejto  zmluvy
týmto nie je dotknuté.

Článok x.
Sankcie

10.1      Ak zhotovitel' neodovzdá objednané dielo  (alebo jeho čast) riadne vykonané podl'a čl.111.
tejto   zmluvy   vsúlade    stermínmi   dojednanými   vzmysle   čl.   V.    ods.    5.1.    zmluvy,
je povirmý zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € (slovom:  Tridsat'tri
Eu) za každý deň omeškania s odovzdaním diela alebo jeho časti.

10.2     0bjednávatel' sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej
a doručenej  Íáktúry vo výške 0,05 % z fáktuovanej ceny za každý deň omeškania.

10.3      Ak zhotoviteľ neodstráni vady v temíne podľa čl.  IX.    ods.  9.8  tejto  zmluvy, je povimý
zaplatiť objednávatel'ovi diela zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny časti diela za každý deň
omeškania,najmenejvšakvovýške33,00€(slovom:Tridsat'triEu)zakaždýdeňomeškania.

10.4     0bjednávateľ je oprávnený požadovat' aj náhradu škody spôsobenú porušením povimostí, na
ktorú sa vzt'ahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

10.5     Zhotovitel'  je  povimý  plnit'  ktorúkol'vek  povinnost',  ktorej   splnenie  bolo  zabezpečené
zmluvnou pokutou,  a to aj  po zaplatení zmluvnej  pokuty objednávatel'ovi, okrem prípadu
uplatnenia postupu podľa článku IX. ods. 9.11 tejto zmluvy objednávatel'om.

Článok xl.
Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy

11.1      V  prípade  zániku  zmluvy  (odstúpenie  od  zmluvy,  zrušenie  zmluvy  dohodou  a podobne  )
zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní opustí  stavenisko.

11.2     Zhotoviteľ  nesmie  z  vlastného  podnetu  zastaviť  práce  na  diele  alebo  opustiť  stavenisko,
vopačnomprípadezhotovitel'zodpovedázaškoduspôsobenúnevykonanímdiela,pričomsa
toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.

11.3

11.4

Objednávateľ  môže  odstúpiť  od  zmluvy,  ak  nastane  niektorý  z  týchto  prípadov,  ktoré
sú podstatným porušením zmluvy zo strany zhotovitel'a:
a)    prekročenie temínu zhotovenia diela   uvedeného   v čl.  V.   tejto   zmluvy o viac ako

30 pracovných dnĺ
b)    z  dôvodu  opustenia  staveniska zhotoviteľom  v  rozpore  s  touto  zmluvou na viac  ako

5 pracovných dní
c)     porušenie povimosti uvedenej  v článku IV. ods. 4.7 a neodstránenie tohto stavu ani na

základe pĺsomnej výzvy objednávatel'a.
Objednávatel'  je   oprávnený  odsúpiť  v lehote   3   mesiacov   odo   dňa,  kedy   sa  o dôvode
odstúpenia dozvedel.

3sdtgäpáori;]aosdmgh,u#.oÚ#:á§##:%dstimm#a:,:á#effipoĺíog:č_eí3poo#ä=#a
o odstúpení druhej strane.

11.5     V   prĺpade   prerušenia   alebo   pozastavenia   prác   z   dôvodov   na   strane   objednávatel'a,
satemĺnukončeniadielapredlžujeodobuichprerušeniaalebopozastavenia.



Článok xll.
Ukončenie zmluvy

12.1      Túto zmluvuje možné ukončiť dohodou zmluvných strán.

Článok xlll.
Ostatné ustanovenia

13.1     Na zhotoviteľa sa nevzťahuje povimosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a to
podl'a ustanovenia § 2 ods. 3 zák. č. 315/2016 Z.z.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1      0bsah  zmluvy  bude  možné  zmeniť  len  na  základe  písomných  vzostupne  číslovaných
dodatkov prijatých v celom rozsahu oboma zmluvnými stranami.

14.2     Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto  zmluve  sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991  Zb. Obchodného zákonníka v platnom znenĺ a ostatnými

14.3

14.4

14.5

právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
Zmluva   nadobudne   platnosť   dňom   jej    podpísania   oprávnenými   zástupcami   oboch
zmluvných strán.  Zmluva nadobudne účimosť dňom nasledujúcim po  dni jej  zverejnenia
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnĺka v znení neskoršĺch predpisov.

Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  rovnopisoch,  z ktorých  objednávatel'  obdržĺ  jedno
vyhotovenie a zhotovitel' jedno vyhotovenie.

Oprávnení  zástupcovia  zmluvných  strán  po  prečítaní  zmluvy  prehlasujú,  že  jej  textu
rozumejúanadôkazichsúhlasusjejobsahomaznenĺmpripájajúsvojepodpisy.

14.6     Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je:
Prĺloha č.  1  Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.04.2021.

V Homých Zeleniciach , dňa  23.6.2

c*_`
...,,,,,,....... `     ` .......... ® ,,,,, ®,,,®.

za objednávatel'a: Mgr. Viera
*=*

za zhotov

=H::9!!?g#ť@;e:n%eí:°„.„

Ing. Martin Junas


