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ZMLUVA O DlELO 

č .. J . ./2011 

uzavretá -podl' a § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov na základe vyho<fnotenia verejného obstarávania na obstaranie prác

zákazka s níZkou hodnotou s názvom "Preložka plynu - vetva A" 

1.1 Objednávatel' : 
sídlQ : 
IČO : 
DIČ: 
IČDPH: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Mesto Trebišov 
Ulica M. R. Štefánika 8ťi2/204, Trebišov. PSČ: 075 Ol 
00331996 
2020773590 
SK2020773590 

Bahkové spojenie: VÚB a. s., pobočka Trebišov 
Číslo účtu: 158520115110200 
Štatutámy orgán: Ing. Marián Kolesár- primátor 

1.2 Zhotovitel': KONŠTRUKTA spol. s.r.o. 
sídlo : Medená 1 O, 040 17 Košice - Barca 
IČO: 36212415 
DlČ: 2020048646 
IČ DPH: SK2020048646 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Košice, Strojárenská ul. 
Číslo účtu: 1596091453/0200 
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Kováč, konatel' 

13 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel' zhotoví a objednávatel' odoberie dielo v rozsahu 
a podmienok tejto zmluvy. 

v 

Clánok 2. 
Východiskové podklady 

2.1 Podkladom prc uza:tvorenie zmluvy je platný súťažný návrh zhotovitel'a spracovaný 
v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a a výka,zom výmer pre realizáciu 
stavby. 

2.2 Dielom sa rozumie realízácia stavby a to: 
Názov stavby: Preložka plynovodu - vetva A 

Míesto stavby: Križovatka Ulic T. G. Masaryka a M. R. Štefánika; Trebišov 
v katastrálnom území Trebiš.ov, parc. č. 4400/1,4496,4486/1, 4487/1. 

Začatie stavby: do 5 dní odo dňa podpisania zmluvy obídvoma stranami. 
Ukončenie stavby: do 30.07.2011. 



Článok 3. 
Predrnet zrnJuvy 

3.1 Predmetom zmluvy je preložka plynovodu na križovatk~ Ulic M. R. Štefánika a T. G. 
Masaryka v meste Trebišov, ktoráje vyvolaná výstavbou kruhovej križovatky uvedených 
ulic v rámci stavby "Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov". 

3.2 Zhotovitel' sa zavazuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na 
svoje náklady v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a podl'a projektu spracovaným 
Františkem Andrejkom, odborne spósobilým technikem vo výstavbe, který je 
nedelitel'nou súčasťou zmluvy o dielo a v súlade s vyjadrením SPP - distribúcia a.s .. 
stredisko TD a GIS, Michalovce zo dňa 23.05.2011 pod č. TD 338/llNi. 

3.3 Vykonaním častí dieta móže zhotovitel' poveriť inú osobu. 
3.4 Pri vykonaní diela je zhotovitel' povinný brať na seba zodpovednosť v plnom rozsahu 

podl'a tejto zmluvy aj za práce vykonané subdodávatersky. 

y 

Clánok 4. 
Čas plnenia 

4.1 Realizácia predmetu zmluvy v rozsahu Článku 3 bude nasledovná: 
• Začatie stavby - do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy obidvoma stranami 
• Ukončenie stavby - do 30.07.20 ll. 
4.2 Objednávatel' sa zav~zuje prevziať celé dielo po jeho ukončení. 
4.3 Pri realizácií diela sa bude postupovat' podl'a harmonogramu postupu prác spracovaného 

zhotovitel'om pre účely kontroly postupu prác na stavbe v rámci kontrolných dní. Tento 
harmonogram bude vzájomne odsúhlasený zmluvnými stranami, bude tvoriť nedelitef nú 
súčasť tejto zmluvy a bude závazný pre zhotovitel'a stavby. 

4.4 V prípade úpravy harmonogramu je zhotovitel' povinný predložiť návrh úpravy 
k odsúhlaseniu. 

4.5 Zhotovitel' si vyhradzuje právo predÍžit' tetmin ukončenia dieta uvedený v bode 4.1 v 
prípade nedodania potrebných vyjadrení príslušných orgánov a organizácií zo strany 
objednávatel'a, ktoré sú nevyhnutné k odovzdaniu a prevzatiu diela o nevyhnutný čas 
(Dohoda o preložke plynárenského zariadenia). 

y 

Clánok 5. 
Cena diela 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 
a je dokladovaná rozpočtom zhotovitel' a s podpisem výkazu výmer a špeciflkácie prác 
na základe výsledku prieskumu trhu konaného dňa 20.06.2011 podl' a zákona č. 25/2006 
z. z. o verejnom obstarávaní a o zrnene a doplnení níektorých zákonov. 

5.2 Rozpočet tvorí nedelitel'nú súčasť tejto zrnluvy o díelo. 
5.3 Cena za zhotovenie diela celkom je: 

• 17 953,44 eur bez DPH 
• 3 590,69 20% DPH v eur 
• 21 544.13 eur vrátan~ DPH 

2 



5.4 DPH bude účtovaná podťa platných predpisov v čase plnenia predmetu zmluvy. 
5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 

a vypratanie staveniska,, vytýčenie trás verejných rozvodných sietí a spracovanie 
geodetického porealizačného zamerania stavby a realizá.ciu dvoch sond pre kontrolu 
kvality stavby. 

5.6 Cenu dielaje prípustné upravit' o preukázatel'né zvýšené náklady pri zhotoveni dieta, 
ktoré vznikli pri : 

• zmene diela, j eho technického riešenia, rozsahu predmetu plnenia oproti projektu 
vyvolanej objednávatel'om, 

• potrebe činností nezahrnutých do rozpočtu a tieto činnosti neboli predvídatel'né v čase 
uzatvorenia zmluvy. 

Do takto upravenej ceny sa móžu premietnuť len ekonomicky oprávnené náklady 
obstaraní a podl' a § 3 vyhl. č. 87/96 Z. z. a §2 ods.3 zákona č. 18/1996 Z. z. a to 
kalkuláciou nákladov a následne fakturáciou. Spósob preukazovania ekonomicky 
oprávnených nákladov je upravený v článku spolupósobenie objednávatel'a a zhotovitel'a, 
Článo.k 11 . 

Článok 6. 
Platba, platoboě podmieoky, vyúčtovanie diela 

6.1 Dieto bude uhradené po vystavení konečnej fak.túry, do 60 dní odo dňa doručeni a 
konečnej faktúry. 

6.2 Zhotovitel' je oprávnený vyhotovit' faktúru až po riadnom ukončení diela a jeho 
odevzdaní objednávatel'oví. Faktúraje uhradená dňom pripísania čiastky na účet 
zhotoviteJ'a, za podmienky správnosú predpísaných náležitostí vystaveného daňového 
dokladu. 

6.2 Faktúra musí obsahovať: 

• označenie faktúra a jej číslo, 
• identifikáciu zmluvných strán, č. zmluvy, dátum podpísania zmluvy na predmet 
• deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti, 
• súpis skutočne vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom objednávatel'a stavby, 

Článok 7. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

7.1 Dielo má vady, ak vykonanie díela nezodpovedá výsledku určenému v projektovej 
dokwnentácii a podmienkam zmluvy. 

7.2 Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotovitel' v rozsahu 
tejto záruky, pričom záruka na dielo j e stanovená na obdobie 24 mesiacov odo dňa 
prevzatia diela objednávatel'om. 

7.3 Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela 
objednávatel'om a stanovuje sa na 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

7.4 Zhotovitel' zodpovedá za odstránenie skrytých vád na diele vzniknutých počas plynutia 
záručnej doby a zav!izuje sa tie.to vady odstrániť na písomnú výzvu objednávateťa v čase 
a spósobom dohodnutom oboma zmluvnými stranami. 

7.5 Lehota na odstránenie vád sa stanovuje na 3 dni odo dňa oznámenia objednávateťom, 
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l v prípade havarijného stavu bezodkladne, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
7.6 Objednávatel' je povinný predmet dieJa prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podl' a 

možností čo najskor po odovzdaní predmetu diela. 
7.7 Za prípad neplnenia povinností zhotovítel'a sa považuje aj: 

• vyhlásenie konkurzu resp. likvidácie zhotovitel' a, 
• výskyt opakovaných skrytých vád, 
• neopravitel'né vady, 
• nenastúpenie na odstraňovanie vád v dohodnutom termíne. 

7.8 V prípade zistenia neopravitel'ných vád vzniknutých počas záručnej doby sa zhotovitel' 
a objednávatel' vzájomne dohodnú na sposobe ich odstránenia. V prfpade, že nedojde 
k vzájomnej dohode, budú zmluvné strany postupovat' podl'a Článku 12. tejto zrnluvy. 

Článok 8. 
Podmienky vykonaoia diela, dokumentovanie kvality diela 

8.1 Zhotovitel' sa zavazuje, že: 

• vykoná dielo na vlastně náklady a vlastnú zodpovednosť, 
• pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdá kompletnú dokladovú časť 

v dohodnutom rozsahu podťa Článku 9, 
• vyzve stavebného dozora objednávatel'a na kontrolu všetkých prác, ktoré 

majú byť zakryté alebo sa stanů nedostupnými 3 pracovně dni vopred, 
• zavazuje sa viesť stavebný denník, 
• materiály a dodávky použité na stavbe budú v súlade s projektovou 

dokurnentáciou a budú vyhovovat' platným predpisom a normám 
a vyjadreniam dotknutých orgánov . 

.., 
Clánok 9. 

Podmieoky vykonania diela, dokumentovanie kvality diela 

9.1 Dielo bude odovzdané ako cel ok, na základe oznámenia, výzvy zhotovitel' a minimálne I O 
dní pred ukončením prác v dohodnutom termíne písomnou formou doručenou 
objednávatel' ovi. 

9.2 Zhotovitel' je povinný zabezpečiť vypratanie staveniska do 15 dní od ukončenia diela. 
9.3 Objednávatel' v zastúpení stavebného dozora je povinný do 1 O dní odo dňa obdržania 

výzvy zvolať začatie odovzdania a prevzatia diela. 
9.4 K odovzdaniu a prevzatiu stavby je potrebné dokladovat' dokwnentáciu, ktorá je 

podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania. Náklady so zabezpečovaním tejto 
dokumentácie znáša zhotovitel' ako aj náklady spojené so zabezpečovanírn funkčných 
skúšok potrebných pre preukázanie užívania schopnosti diela 

9.5 K prechodu vlastníctva diela a nebezpečenstva škody na ňom prechádza zo zhotovitel'a 
na objednávatel'a až po odovzdaní a prevzati dieta. 

4 



Článok 10. 
Zmluvné pokuty 

10.1 Ak zhotovitel' neodovzdá dielo v zmluvne dohodnu tom termíne, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v Článku 5. Zmluvy o dieto za každý deň 
omeškania. 

10.2 Ak zhotovitel' neodstráni vady a nedorobky v čase dohodnutom v tejto zmluve príp. 
v čase písomne dohodnutom zmluvnými stranami, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny uvedenej v Článku 5 zmluvy o dielo za každý deň omeškania. 

10.2 Ak objednávatel' nezaplatí faktúru v lehote vymedzenej touto zmluvou je zhotovitel' 
oprávnený požadovat' od objednávatel'a zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% 
z nezaplatenej faktúry za každý deň omeškania. 

Článok ll. 
Spoluposobenie objednávatel'a a zhotovitel'a, zodpovednosť za škodu 

1 1 .l Zhotovitel' bude informovat' objednávatel' a o stave rozpracovaného diela na 
pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovat' objednávatel' v zastúpení 
stavebného dozora objednávatel'a. 

11 .2 Pri zmenácb stavby resp. rozsahu prác, ktoré majú vplyv na úpravu ceny diela sa 
zmluvné strany budú správať nasledovne: 

• predmetnú skutočnósť vyznačí zhotovitel' do stavebného denníka a to: důvod 
vzniku, požiadanie o vyjadrenie objednávatera a projektanta do 3pracovných 
dní od záznamu 

• stavebný dozor upozorní štatutámeho zástupcu zhotovitel'a do 3 dní na 
základe prerokovania vykoná zápis do stavebného denníka so stanoviskem 
objednávatel' a, 

• ak z vecného hl'adiska objednávatel' túto skutočnosf uzná, stavebný dozor 
tento zápis vyznačí v stavebnom denníku ako naviac práca, alebo zmena 
stavby a overí ho podpisem ako osoba poverená štatutámyrn orgánem 
objednávatel'a, 

• na základe takto vyznačeného zápisu v denní ku je zhotoviter povinný do 5 
dní od vyznačenia zápisu predložiť ocenenie ako súčasť návrhu na dodatek 
k zmluve 

• toto overenie posúdi stavebný dozor a projektant stavby a k návrhu dodatku 
k zmluve o dielo sa objednávatel' zavazuje písomne vyjadriť v lehote do 15 
dní od jeho doručenia zhotovitel'om, 

• dodatky sa budú uzatvárať na základe písemného stanoviska objednávatel'a, 
• ak sa jedná o podstatné zmeny, plnenie predmetu zo strany zhotovitel' a nie je 

z tohto důvodu v omeškani, 

11.3 Na výzvu objednávatel' a je zhotovitel' povinný odstrániť práce vykonané v rozpore 
s projektovou dokumentáciou na vlastné náklady. 

11.4 Ak zhotovitel' svojím počínaním pri realizácii prác zapričinil úraz akejkol'vek osoby 
resp. škodu na nehnuteťnosti v záujmovom území stavby, je povinný bezodkladne túto 
škodu odstrániť a znášať všetky prípadné tinančné nároky poškodenej strany. 
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Clánok 12. 
Odstúpenie od zmluvy, riešenie sporov 

12.1 Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom 
za podstatné porušenie považujú zmluvné strany najma omeškanía s plnením ich 
závazkov, a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej 
leh o ty na dodatočné splneníe závazku povinnej strany. 

12.2 Odstúpenim od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné 
alebo zákonné sankcie a nárokov na zaplatenie ceny diela resp . častí diela, ktorá bola do 
odstúpenia zrealizovaná. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohťadne zmeny alebo zrušenia 
závazku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd . 

.., 
Clánok 13. 

Záverečné ustanovenia, vyššia moc 

13. 1 Pre účely tejto zmluvy sa za. vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemožu ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné 
pohromy atď. 

13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolat' na vyššiu moc, požiada druhů stranu 
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedojde k dohode, 
má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznárnenia o odstúpení od zmluvy. 

13.3 Objednávatel' a zhotovitel' sa zavazujú, že obchodné a technické infonnácie, ktoré im 
bolí zverené zmluvným partnerem nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 
súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto 
zrnluvy. 

13.4 Zhotovitel' pri plnení predmetu tej to zmluvy bude postupovat' s odbornou 
starostlivosťou. Zavazuje sa dodržiavať všeobecné závazné predpisy, technické normy, 
vyjadrenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadiť východiskovými 
podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán. 

13.5 Zhotovitel' vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat' práce v rozsahu Článku 3 tej to 
zml u vy. 

13.6 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

13.7 Zhotovitef je viazaný návrhom tejto zmluvy od doby jeho doručenia objednávatel'ovi. 
13.8 Meniť alebo dopÍňať obsah tejto zml u vy je možné len fonnou písomných dodatkov, 

ktoré budú platné ak budú ríadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

13.9 Táto zmluvaje platná dňomjej podpísania zmluvnými stranami. 
13.10 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zrnluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka a nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na internetovej stránke objednávatel'a ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 
2ll/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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l 13.11 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, tri pre objed.návatera a dve pre 
zhotovitel' a. 

1 ~ ('v ( /l 
V Trebišove, dňa. :':~ .... ~ .. :~: . ! ..... . 

tng. Marián Kolesár 
primátor 

za objednávateťa 
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P~ t. 1II1 
V Košiciach, dňa ....... .. ..... .. ..... ...... . 

Ing. Daniel Kováč 
konatel' 

za zhotovitel'a 

I 

,, 
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' 


