
Zmluva o dielo č. lllll2020
uzayretá podl'a 536 a násl. Obchodného zákonníka

Cl. I.
Zmluvné strany

1.1 Qriednávatelo : Obec Zámutov
ICO : 003 32968, DIČ :2020631943
v zastílpení : Stanislav Duda, starosta obce
sídlo : Obecny inad,Zámutov ě.434, PSČ :094 15
bankové spojenie:VÚB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Tel/fax : +42l 449630l
E mail : zamutov@zamutov.sk
( v ďalšom texte len ako ,,objednávatel"')

1.2 Zhotovitelo : ICL .r.o.
tČo : 51 670 364 , DIČ :2120158079
sídlo : Prof, Hlaváča l Michalovce 07l 01
zastupeny : Ladislav ČiZmár - konatel'

Tel:
E mail : ic|@centrum. sk@sepstav. sk
bankové spojenie : SLSP a.s.

IBAN: SK88 0900 0000 005 l 4465 3767

( v ďalšom texte len ako,,zhotovitelí')

čt. rr.
V chodiskovépodklady

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka áotovitel'a ( spešného uchádzaěa), ktorá po
vzájomnom ods hlasení zmluvn; mi stranami tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.2 Názov stavby (zákazky): Oprava a rozšírenie komunikácie na cintoríne v obci Zámutov
2.3 Miesto stavby : Zámutov

článot< III.
Predmet zmluvy

3.1 Zhotovitel'sa zavázuje, že predmetom zmluvy je záv?izok áotovitel'a riadne avčas vykonať dielo
,,Oprava a rozŠírenie komunikácie na cintoríne v obci Zámutov" v obci Zámutov podl'a
opisu predmetu obstarávania av srilade s cenovou ponukou a kalkuláciou podl'a v ,karu vymer,

3.2 Zhotoviteí sa zavázuje vykonať dielo vo vlastnom mene ana vlastnír zodpovednosť podl'a pokynov
objednávatel'a.



3.3 V prípade, ak počas realizácie diela dójde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade
s opisom predmetu obstarávania a s cenovou ponukou, je zhotovitel'povinný práce na diele zastaviť a
na tieto skutoěnosti písomne upozorniť objednávatel'a hneď ako ich zistil. Objednávateí bude povinný
do desiatich pracovných dní roáodnúť o spósobe ďalšieho posfupu pri vykonávaní diela.

čl rv
čls pr,nnxrl

4.1 Zhotovitel' sa zavázuje dokončiť a odovzdať objednávatelbvi dielo áotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v čl. II. tejto zmluvy.
- termín zahájenia: do 3 dni od odovzdania staveniska
- termín ukoněenia: do 60 dní od zahájeniaprác

4,2 Doba platnosti tejto zmluvy je do ukončeniarealizácie diela.
4.3 Casť zmluvy tykajúcasazáruěných podmienok je platná do uplynutia záručnej doby.
4.4 Objednávatel' sa zaviaže, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutú

cenu v súlade so zmluvou.
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na úěely zmluvy sa dielo bude považovať za ňadne vykonané

a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkol'vek vád a nedorobkov.

čt. v
CnNn ntnr-l

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čt. ru je stanovená v súlade s požiadavkami
obstarávatel'a uvedenými vo uýzve na predkladanie ponúk a na zéů<lade výkazu výmer a d'alšími
dojednaniami, a je nasledovná :

Cena celkom bezDPH 10.018,67
Celkom2OoÁ DPH 2.003,,73
cena diela celkom 12.022r4l

5.2 Celková cena je stanovená v zmysle zákona ě. 18/1996 Z. z. a je doložená kalkuláciou podl'a v kazu
v; mer, kton je prílohou tejto zmluvy.

5.3 V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, držbu vypratanie
zar iadenia staven i ska.

čl vr
pr,,lrorxÉ poDMIEt\Ky

6.1 Cenu zazhotovenie diela zaplatiobjednávateí nazáklade fakt r, ktoré zhotovitEť doručí
objednávateťovi a to zapráce (dielo) skutočne vykonané.
6.2 Faktura sa bude považovať za doručen , ak bude doručená ako doporučená zásielka alebo
bude osobneprevzaáv podatel'ni objednávateťa a dátum prevzatíabude písomne potwden; .

6.3 Lehota splatnosti fakt r bude 30 dní od doručenia faktury objednávatel'ovi, za podmienky že
bola objednávateťom schválená v zmysle nasledujriceho bodu.
6.4 Objednávateť skontroluje daje, uvedené vo fakture do 5 pracovn}ch dní a v prípade
zisten; ch rozdielov móže objednávateť faktriru vrátiť k prepracovaniu Ak v uvedenej lehote
nezašle objednávateť faktriru k prepracovaniu, považuje sa za schválenri.
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10.2 Ostatrré podmienky avďahy medzizmluvnými stranami, nešpecifikované v zmluve, sa
budú riešiť v súlade s Obchodným zákonníkom,Zálkonč.5l3ll991 Zb. z. a jeho novelami.
10.3 Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy je príloha ě. 1 - rozpoěet diela v sulade s cenovou
ponu-kou.
10.5 Objednávatel'ma právo odstupiť od zmluvy z dóvodov podstatného porušenia zmluvy.
10.6 Podstatn;ian porušením zmluvy zo strany zhotoviteťa sa pre účely tejto zmluvy rozumie
najmá

- porušenietechnologickejdisciplíny,
-, strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,

l0.7 Učinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznátmeniao odsfupení druhej
zmluvnej strane.
10.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a úěinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákonaě.546/2010 Z. z
l0.9 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto ZoD stane neplatným v dósledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a ES, nespósobí to neplatnosť celej ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade zavázujú
bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie noým platným
ustanovením tak, aby bol zachovaný účeI ZoD aobsahjednotlivých ustanovení ZoD.
10.10 Zmluva bude vyhotovená v troch rovnopisoch; objednávatel'obdrží dva rovnopisy a zhotoviteť
jeden rovnopis.

Za objednávatel'a : Za zhotovitel'a :

stanislav Duda - starosta obce zámutov Ladisl av ČiZmár - konatel'

V Zámutove,dňa .ÍÓ.., il,/0,/il v Michalovciach, dňa 
{ó, tr'/Uď e

rcL .r.o.
Flof.Hlaváčr 1, 071 0l lUictratovce
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Príloha č. 1 Rozpočet diela

Stavba:Oprava a rozšírenie komunikácia na cintoíne v obciZámutov

Objekt Oprava a rozšírenie komunikácia na cintoíne v obci Zámutov

Objednávateť: Ob ec Zamutov

Zhotovitel': Dátum:
C Kód položky Popis MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková cena celkom

1 2 3 4 5 o 7

cintorín cesta

1 132201 101 V kop ryhy do šírky 600mm v hor.3,do 100m3 m3 47,20 17,81 840,63

2 132201 1 09 HÍbenie n h do 600mm zap i nezap s urovnaním dna. m3 47,20 7,20 339,84

3 573211111
Postrek asfaltovli spojovací bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v množstve od 0,5-0,7 kglm2 m2 170,00 0,40 68,00

4 577144221
Asfaltovli betón vrstva obrusná AC 1 1 O v pruhu š. do
3 m z nemodifik. asfa|tu tr. ll, po zhutnení hr. 50 mm m2 170,00 12,a0 2040,00

5 5647721 1 1

podklad z kameniva hrubeho drveného velkosti 0-
32mm , hr.250mm m2 70,00 12,90 903,00

6 5727 131 1 1

Vyrovnanie povrchu s rozprest. Hmót a zhutnením
krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvoreny t 23,00 93,00 2139,00

7 917762111
Osadenie chodnik obrubníka bet. Soporou z betónu
tr.C 10112 do lóžka m 156,00 17,10 2667,60

8 5922903030 Obrubník cestnÝ 100x25x1 5cm, sivy7 ks 156,00 5,45 850,20

9 919735111 Rezanie existujuceho asfal. krytu hr.do 50mm m 12,00 3,20 38,40

10 9982251 1 1

Presun hmót pre pozemnú komunikáciu a letisko s
krytom asfaltovym akejkol'vek aÍZ<y objektu t 120,00 1,10 132,0a

SPOLU bez DPH

DPH 20o/o

SPOLU S DPH

10 018 ,67

2 003,73

12 022,41


