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Zmluva o dielo č. 6 / 2012 
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Článok I. Zmluvné strany 

Mesto Zvolen 
Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 
zastúpené: Lng. Miroslav Kusein, primátor 
IČO: 00 320 439 
DIČ: 2021339430 

v zastúpení: 
Základná škola 

P. Jilemnického č. 1035/2, 960 01 Zvolen 
Mgr. Ľuboslava Bieliková 
37 831 208 

n i e j e platcom 
045/5330931 

Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka ZŠ 

LS spol. s r.o. 
Jesenského 1, 965 01 Žiar nad Hronom 
Jaroslav Ulbrich, konateľ 

lng. Ladislav Chovan, konateľ 
IČO : 36 649 198 
DIČ : 
IČ DPH : 
Telefón /Fax : 0917 349 638,0917 349 639 
Bankové spojenie 
Číslo účtu _ 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 11659/S 
e-maíl: lszh@centrum.sk 

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným 
listom. 

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie 
v objekte a v areáli ZŠ, P.Jilemnického č. 1035/2, 960 01 Zvolen" 

zmluvu o dielo podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 18.07.2012, ktorú predložil. 
Článok II. Predmet plnenia 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo 
„ Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v objekte a v areáli ZS, 

P. Jilemnického č. 1035/2, 960 01 Zvolen " 

• podľa podmienok stanovených v žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky 
• podľa cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorú predložil 
• podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

1.1 Objednávateľ: 

Zastúpená 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Telefón/fax 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu 
Oprávnená rokovať vo veciach 
zmluvných 

1.2. Zhotoviteľ 

Zastúpený 
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Súčasťou diela je aj vykonanie porealizačného zamerania trasy kanalizácie, potrebných skúšok 
tesností potrubného kanalizačného vedenia a iných zabudovaných zariadení podliehajúcich 
skúškam a revíziám, skúšky zhutnenia pri realizácii konštrukcie chodníka, spätné zásypy a úpravy 
terénu do pôvodného stavu podľa jeho charakteru (trávniky, betónové plochy) a pod. 

2.2. Dielo v zmysle bodu 2.1 tohto článku zmluvy bude vykonané podľa ponuky zhotoviteľa, ktorá 
tvorí prílohu č. 1, č. 2 a č .3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou: 

S príloha č. 1 (1 .časť): oprava kanalizácie s vyústením pred výdajňou stravy 
S príloha č. 2 (2.časť): oprava kanalizácie pred hlavným vstupom, na vstupe do záhradky a pri 

vstupe do bytu školníka s pôvodným napojením do verejnej kanalizácie 
S príloha č. 3 (3.časť): oprava kanalizácie v suteréne, z toalety pri telocvični a sprchy a 

toalety 

2.3.0bjednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú 
cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku IV. tejto zmluvy. 

Článok III. Čas plnenia 

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. tejto zmluvy sú nasledovné: 
3.1.1. Začatie prác v termíne september 2012 
3.1.2. Dokončenie a odovzdanie diela v termíne október 2012. 
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
3.2.1. Vykonať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1. tohto článku zmluvy 
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje: 
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi ohlásenie stavebných prác do termínu odovzdania staveniska. 
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, po 

dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s vykonávaním predmetu zmluvy plniť 
následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ 
právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela. 

Článok IV. Cena diela 

4.1. Cena diela v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán. Do 
ceny sú premietnuté ekonomicky oprávnené náklady obstarania podľa § 2 ods.3 zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. v platnom znení, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. 
z. v platnom znení. Cena predmetu diela je konečná, ktorú nie je možné prekročiť. 

4.2. Cena za vykonanie diela podľa čl. II. tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 (l.časť) 
bez DPH 5041,37 EUR 20%DPH 1 008,27 EUR s DPH 6 049,64 EUR 
Príloha č.2 (2.časť) 
bez DPH 7 847,47 EUR 20%DPH 1 569,49 EUR s DPH 9 416,96 EUR 
Príloha č.3 (3.časť) 
bez DPH 7 109,17 EUR 20%DPH 1 421,83 EUR s DPH 8 531,00 EUR 

Cena celkom 

bez DPH 19998,01 EUR 20%DPH 3999,59 EUR s DPH 23 997,60 EUR 

4.3. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. 4.3.1. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchýlne od 
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dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 
4.4. Cena diela j e stanovená podľa položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí príloha č. 1, 

príloha č.2 a príloha č.3. k tejto zmluve. 
4.5. Cenu diela je možné meniť len na základe požiadavky objednávateľa na práce naviac alebo na 

obmedzenie rozsahu prác. Zvýšenie alebo zníženie ceny diela bude riešené formou písomného 
dodatku k tejto zmluve. Pri požiadavke na práce naviac bude ich cena vypočítaná metodikou 
použitou pri vypracovaní ponukového rozpočtu v aktuálnej cenovej úrovni. Pri požiadavke na 
obmedzenie rozsahu prác bude cena diela znížená o zodpovedajúce položky ponukového 
rozpočtu. 

Článok V. Miesto plnenia 

5.1. Miestom plnenia tejto zmluvy je Základná škola, P. Jilemnického č. 1035/2 vo Zvolene. 

Článok VI. Platobné podmienky, fakturácia 

6.1. Objednávateľ zaplatí cenu diela na základe faktúry, ktorú má zhotoviteľ právo vystaviť až po 
protokolárnom prevzatí diela bez vád objednávateľom. Prílohou faktúry bude protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a súpis prác a dodávok, v ktorom bude uvedené 
množstvo merných jednotiek a ich ocenenie, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

6.2.. Súčasťou protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bude aj odovzdanie a prevzatie 
nasledovných dokladov: 
•S porealizačné zameranie trasy kanalizácie, 
S certifikáty použitých materiálov (potrubia, šachtové prefabrikáty, lapače strešných nečistôt, 

dlažby a pod.), 
S záručné listy použitých výrobkov, materiálov , 
•S revízie, tlakové skúšky príp. skúšky tesnosti kanalizácie, skúšky zhutnenia, 
S kópia stavebného denníka. 
Neodovzdanie týchto dokladov zhotoviteľom objednávateľovi je dôvodom neprevzatia diela 
obj ednávateľom. 

6.3. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi Základnej škole P. 
Jilemnického č. 1035/2, 960 01 Zvolen. 

6.4. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúry v troch originálnych vyhotoveniach. 
6.5. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 

nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

Článok VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, platnými technickými normami, dohodnutými zmluvnými podmienkami, materiál 
v čase zabudovania bude spĺňať zákonné požiadavky pre stavebný výrobok a že počas záručnej 
doby bude dielo spôsobilé k užívaniu na účel, na ktorý bolo vykonané a zachová si vlastnosti a 
kvalitu dohodnuté v tejto zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a platnými technickými normami. 

7.2. Záručná doba sa dojednáva na 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia 
celého diela bez vád objednávateľom. 
Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. 
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7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ 
povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

7.4. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zmluvné strany nepovažujú za 
uzatvorenú reklamáciu zrejmých vád a odovzdanie diela nepovažujú za prehliadku diela 
objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ má právo 
zrejmé vady písomne reklamovať bezodkladne po vykonaní prehliadky v zmysle ustanovenia § 
562 ods.l Obchodného zákonníka. 

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela bezodkladne, najneskôr do 3 
dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom 
technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri 
reklamačnom konaní. 

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.7. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v zmysle bodu 7.5. tohto článku zmluvy 
v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur za každý deň 
omeškania až do dňa začatia odstraňovania vád. 

7.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v zmysle bodu 7.5. tohto článku zmluvy v dohodnutom termíne, 
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur za každý deň omeškania až do dňa 
odstránenia vád. 

7.9. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu 
v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu 
vyplývajú. 

7.10. V prípade že zhotoviteľ nezačne alebo nedokončí v dohodnutých lehotách odstraňovanie 
reklamovanej vady, je objednávateľ oprávnený odstránenie vady vykonať prostredníctvom tretej 
osoby. Náklady stým spojené je zhotoviteľ povinný uhradiť do 10 dní po obdržaní písomnej 
výzvy k úhrade. Povinnosti vyplývajúce pre zhotoviteľa z prevzatej záruky tým nie sú dotknuté 

Článok VIII. Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na pracovisku 
v zmysle platnej legislatívy a zodpovedá za škody, ktoré spôsobí svojou činnosťou na majetku 
objednávateľa. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia súvisiace so 
všetkými vykonávanými prácami (paženie výkopových prác, označenie výkopových prác a pod.) 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela bude priestor, kde budú vykonávané práce 
výrazne a viditeľne označený, príp. ohradený tak, aby sa v maximálnej miere predišlo možnému 
ohrozeniu zdravia zamestnancov školy, žiakov a iných osôb, prípadne k iným škodám. 

8.3. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie povinností podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko, v znení neskorších 
predpisov, ako aj opatrenia BOZP v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela dodržiavať poriadok a čistotu na stavenisku. 
Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, prebytočný 
materiál a zariadenie staveniska a to najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 
Odvoz odpadu a uloženie na skládku je v cene diela. 

8.5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz odstraňovania akéhokoľvek odpadu, vrátane tekutého do 
verejnej kanalizácie. 

8.6. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany po uzavretí zmluvy, poverené vedením stavby, 
kontrolou vykonaných prác, vedením stavebného denníka, odovzdaním a prevzatím diela : 
za objednávateľa: Ing. Kvetoslava Kaňuščáková, tel.č. 045/5303 258, zamestnanec 

Mesta Zvolen 
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za zhotoviteľa: Jaroslav Ulbrich , osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, č. 
08515*10-24*, stavbyvedúci 

8.7. Školenia OBP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, vykoná 
zhotoviteľ. 

8.8. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy je potrebné odsúhlasiť obidvoma zmluvnými stranami 
písomnou formou. Drobné odchýlky pri realizácií diela, ktoré nevyžadujú zvýšenie ceny diela a 
menia predmet diela nepodstatným spôsobom, odsúhlasia poverení pracovníci uvedení v bode 
8.6. tohto článku zmluvy zápisom v stavebnom denníku. 

8.9. Vlastníkom stavby sa stane objednávateľ úhradou faktúry. Nebezpečenstvo škody na diele a na 
veciach a materiáloch, potrebných na jeho vykonanie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho 
prevzatia diela objednávateľom. 

8.10.Za spotrebovanú elektrickú energiu zhotoviteľ nebude požadovať úhradu od objednávateľa. 

Článok IX. Zmluvné pokuty 

9.1. V prípade, ak zhotoviteľ neodovzdá dielo objednávateľovi v lehote uvedenej v bode 
3.1.2 tejto zmluvy, zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s odovzdaním diela zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela. 

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi 
škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného 
vzťahu vyplývajú. 

Článok X. Odstúpenie od zmluvy 

10.1. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo 
zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

10.2. Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú: 
o ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, 
o ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných technických 

noriem a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch, 
o ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby 

poddodávateľom alebo vstúpi do likvidácie alebo je na neho vyhlásený konkurzu, 
o ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje 

vykonávanie diela, 
o omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 
10.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 

nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od zmluvy podľa § 346 Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

10.4. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky 
náklady súvisiace so zhotovovaním diela, vrátane vykonaných prác ku dňu odstúpenia od 
zmluvy. 

10.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, 
pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane. 
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Článok XI. Záverečné ustanovenia 

11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť v zmysle §47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

11.2. Zmluvné strany podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah zmluvy im je 
zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni. 

11.3. Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

11.4. Zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 2 
zhotoviteľ. 

Vo Zvolene dňa C f £ ( > V Žiari nad Hronom, dňa 0 ý f r f C ť ; / ť 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

L S spol. s r.o 
Z A K ' stavebná spoločne-* 

IČ 

/ 

Mgr. Ľuboslava Bieliková 
riaditeľka konatel 

Ing. Ladislav Chovan 
konateľ 

\J 




