ZMLUVA O DIELO
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
(ďalej len “Dodávateľ”)
a
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IBAN:
(ďalej len “Objednávateľ”)

KAHA – Asfalt s.r.o.
Vinné 183, 072 31 Vinné
Ing. Karol Harman - konateľ
54 327 075
2121633239
SK2121633239
SK26 0900 0000 0051 8738 6662

Obec Nacina Ves
Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
Anton Šandor - starosta
00325511
2020739061
SK29 5600 0000 0042 0653 6001

Článok II.
PREAMBULA
2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa zákazku:
„Stavebné práce: Oprava výtlkov na MK v obci Nacina Ves“. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že
zhotoviteľ vykoná stavebné práce pre objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou.
Článok III.
PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmet zmluvy musí byť realizovaný výlučne v súlade s oceneným Výkazom-výmer, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác,
ktoré sú v súlade s oceneným Výkazom-výmer.
3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu priebehu prác, súpisy vykonaných prác.
3.3 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve
3.4 Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami
a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
3.5 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii
predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si
vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto

Článok IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:
Spolu bez DPH 9920,00 Eur
Slovom: deväťtisícdeväťstodvadsať eur
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je uvedená v čl. IV. Bod 4.1
tejto Zmluvy.
4.3 Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť
obsah a rozsah stavebných prác, než ako sú uvedené v prílohe č.1 tejto Zmluvy.
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude fakturovať cenu za predmet zmluvy na základe
súpisu vykonaných prác. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované
obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa. Dodávateľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej
faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie
originály dotknutej faktúry.
4.5 Faktúra je splatná do 7 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude
uhradená na účet Dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú
uvedené v zákone o DPH, a to:
a) termín splatnosti faktúry,
b) forma úhrady,
c) IBAN účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
d) podpis, odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry (ak má tento povinnosť pečiatku používať),
e) prílohou faktúry bude dodací list – súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením
jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena.
4.7 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový
doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi
podľa ods. 4.5 tohto článku Zmluvy.
Článok V.
ČAS PLNENIA
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy za podmienok dojednaných v tejto
Zmluve v termíne do 30 dní od prevzatia staveniska. Tento termín je možné predĺžiť len na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok,
kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej Dodávateľ nemohol začať alebo pokračovať v plnení
predmetu Zmluvy. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží,
alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.

Článok VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY
7.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
a) objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho plnenia. Ak
pri kontrole zistí, že Dodávateľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Dodávateľ odstránil
vzniknuté nedostatky realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho realizoval riadne. V prípade, že
Dodávateľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť,
má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy,
b) každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach,
resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy,
c) každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne,
d) objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.IV., bod 4.1.
7.2 Práva a povinnosti Dodávateľa:
a) ak Dodávateľ nesplní termíny podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania,
b) dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu
Zmluvy,
c) dodávateľ poskytne plnenie predmetu Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa
zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy,
d) dodávateľ je povinný o prebratí staveniska a postupe stavebných prác viesť stavebný denník,
e) dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb,
ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v mieste plnenia a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
7.3 Ak Objednávateľ neuhradí Dodávateľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 4.6 tejto
zmluvy, je povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý
deň omeškania, ak sa nedohodnú inak.
7.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
Článok VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU
8.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade
s ustanovením článku III tejto Zmluvy.
8.2 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní 36 /tridsaťšesť/ mesiacov na
vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela,
resp. riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní
a prevzatí diela. Zhotoviteľ preberá záruku počas záručnej doby.
8.3 Pre nároky zo zodpovednosti za nedostatky platia primerane ustanovenia Obchodného
zákonníka.
Článok IX.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
10.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v
liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom,
ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným

listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto
Zmluvy.
10.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie
sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami
a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením
záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že
všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú
riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky.
10.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo
doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými
oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
10.4 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu.
Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené
sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov SR a ES.
12.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí príloha:
a) Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer
12.3 Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden
Dodávateľ.
12.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným,
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa
v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie
ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému
účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca
právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a
zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vážneho súhlasu ju podpísali.
Vo Vinnom, dňa 11.7.2022

....................................................
Dodávateľ
Ing. Karol Harman
Konateľ

V Nacinej Vsi, dňa 11.7.2022

..........................................................
Objednávateľ
Anton Šandor
starosta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Oprava výtlkov na MK v obci Nacina Ves

Názov stavby

JKSO

Názov objektu

EČO

Objednávateľ

Miesto

Nacina Ves

IČO

IČ DPH

Obec Nacina Ves

00325511

KAHA-Asfalt

54327075

Projektant
Zhotoviteľ

SK2121633239

Spracoval
Rozpočet číslo

Dňa

CPV

24.06.2022

CPA

Merné a účelové jednotky
Počet

Náklady / 1 m.j.

0

Počet

0,00

Náklady / 1 m.j.

0

Rozpočtové náklady v

A

B

Základné rozp. náklady

Počet

0,00

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

EUR

C

Doplnkové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV

Dodávky

4 536,29 8 Práca nadčas

0,00 13 GZS

0,00

2

Montáž

5 383,71 9 Bez pevnej podl.

0,00 14 Projektové práce

0,00

3 PSV

Dodávky

0,00 10 Kultúrna pamiatka

0,00 15 Sťažené podmienky

0,00

4

Montáž

0,00 11

0,00 16 Vplyv prostredia

0,00

5 "M"

Dodávky

0,00

17 Iné VRN

0,00

6

Montáž

0,00

18 VRN z rozpočtu

0,00

19 VRN (r. 13-18)

0,00

7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS

9 920,00 12 DN (r. 8-11)
0,00 21 Kompl. činnosť

0,00 22 Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

D
Pečiatka

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

9 920,00

24 DPH

1 984,00

20,00 % z 9 920,00

25 Cena s DPH (r. 23-24)

E

Pečiatka

Pečiatka
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0,00

11 904,00

Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kĺzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

Stavba: Oprava výtlkov na MK v obci Nacina Ves
Objekt:

ROZPOČET

Objednávateľ: Obec Nacina Ves
Zhotoviteľ: KAHA-Asfalt
Miesto: Nacina Ves
Č.

Kód položky

Spracoval:
Dátum: 24. 6. 2022
Popis

MJ

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy
m2
do 50 mm, -0,09800t

5

Komunikácie

2

573211108.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu
cestného v množstve 0,50 kg/m2
m2

301,510

3

577134231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z
m2
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 - 40 mm

301,510

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

914811111.S

Osadenie dočasného dopravného značenia

ks

1,000

919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky
m
do 50 mm

5

938909311.S

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.

m2

6

979081111.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
t
km

1

8
4

7

Celkom

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11
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Množstvo
celkom
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Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

9 920,00

31,429

1 688,46

0,000

1 688,46

0,000

5 357,83

31,429

0,77

232,16

0,154

17,00

5 125,67

31,276

2 873,71

0,000

191,62

191,62

0,000

373,300

4,58

1 709,71

0,000

301,510

2,54

765,84

0,000

29,548

6,50

192,06

0,000

29,548

0,49

14,48

0,000

9 920,00

31,429

301,510

5,60

