
Zmluva o dielo č. 01l02l202l
uzavretá podl'a 536 a násl. Obchodného zákonníka

čl t.
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel' : Obec Zámutov
lCO : 00332968, DIC :2020631943
v zastúpení : Stanislav Duda, starosta obce
sídlo: Obecný úrad, Záttlutov č,434, PSČ : 094 l5
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Tel/fax : +421 4496301
E mail : zamutov@zamutov.sk
( v d'alšom texte len ako ,,objednávatel"')

1.2 Zhotovitel' : MOUREZ, s.r.o..
IČo: lo+so485, DIČ :20200001962

sídlo : B. Nemcovej l l43, 093 0l Vranov nad Topl'ou
zastúpený : Mgr. Adrián Zacharský

Tel: 0908 732956
E mai l : a.zacharsky @gmai l.com
bankové spojenie : SLSP a.s.,

IBAN: SK69 0900 0000 0005 6l08l293

( v d'alšom texte len ako ,,zhotovitel"')

čt. lI.
Východiskové podklady

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zhotovitel'a (úspešného uchádzača), ktorá po
vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.2 Názov stavby (zákazky): Prípravné práce na ceste pod Piatričkou ( Bajús Ján )
2.3 Miesto stavby : Zámutov



článok III.
Predmet zmluvy

3.1 Zhotovitel' sa zavázuje, že predmetom zmluvy je závázok zhotovitel'a riadne a včas vykonať dielo
,oPrípravné práce na ceste pod Piatričkou ( Bajús Ján )" v obci Zámutov podl'a opisu predmetu
obstarávania a v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podl'a výkazu výmer,

3.2 Zhotovitel' sa zavázuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podl'a pokynov
objednávatel'a.

3.3 V prípade, ak počas realizáciediela dójde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonat'dielo v súlade s opisom
predmetu obstarávania a s cenovou ponukou, je zhotovitel' povinný práce na diele zastavit' a na tieto
skutočnosti písomne upozornit' objednávatel'a hneď ako ich zistil. Objednávatel' bude povinný do
desiatich pracovných dní rozhodnút'o spósobe d'alšieho postupu pri vykonávaní diela.

čl. tv
čas plNBNIa

4.1 Zhotovitel' sa zavázuje dokončiť a odovzdat' objednávatel'ovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v čl. II. tejto zmluvy.
- termín zahájenia: do 3 dni od odovzdania staveniska
- termín ukončenia : do 60 dní od zahájeniaprác

4.2 Doba platnosti tejto zmluvy je do ukončenia realizácie diela.
4.3 Čast' zmluvy týkajúca sa záručných podmienok je platná do uplynutia záručnej doby.
4.4 Objednávatel'sa zaviaže, že riadne vykonané dielo prevezme azaplati za jeho vykonanie dohodnutú

cenu v súlade so zmluvou.
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely zmluvy sa dielo bude považovaI' za riadne vykonané

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

člv
Crxa DlELA

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

Cena celkom bez DPH 20.957,48 €
Celkom 20% DPH 4.191.50 €
cena diela celkom 25.148,98 €

5.2 Celková cena je stanovená v zmysle zákona č. l8/l996 Z. z. a je doložená kalkuláciou podl'a výkazu
výmeq ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.3 V cene za zhotoyenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu vypratanie
zari adenia staven i ska.



čt. vt
plaronrvn PODMIENKY

6.]. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel'na základe faktúr, ktoré zhotovitel'doručí

objednávateíovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané.

6,2 Faktúra sa bude považovať za doručenú, ak bude doručená ako doporučená zásielka alebo bude

osobne prevzatá v podatelhi objednávatel'a a dátum prevzatia bude písomne potvrdený.

6.3 Lehota splatnosti faktúr bude 30 dníod doručenia faktúry objednávatelbvi, za podmienky že bola

objednávateíom schválená v zmysle nasledujúceho bodu.

6.4 Objednávatel'skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených

rozdielov móže objednávate[ faktúru vrátiť k prepracovaniu Ak v uvedenej lehote nezašle objednávatel

faktúru k prepracovaniu, považuje sa za schválenú.

6.5 Objed návatel' neposkytuje zhotovitelbvi žiad ne zá lohové platby.

6,6 Faktúra musíobsahovať náležitosti podl'a § 71Zákona č.222l2OO4Z.z.v zneni neskorších predpisov,

zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávatela a súpis vykonaných prác. V prípade,

že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie,

v takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

čl. vll

KONEČNÁ FAKTÚRA

7.1 Konečná faktúra bude zhotovitelbm doručená objednávatelovi po podpísaní preberacieho protokolu.

7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis dovtedy fakturovaných čiastok, zrážok a celkovú sumu,

v prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky,

objednávateí zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia vád

a nedorobkov.



čI. vlll

PoDMlENKY VYKoNANIA DIEtA

8.1 Zhotovitel'vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2 Objednávatel'bude povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel'mohol na ňom začať

práce v súlade s projektom a s podmienkami tejto zmluvy.

8.3 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku bude poverený zhotovitel', koordinátor

bezpečnosti sa zaviaže zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396

z L.7.20O6; v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením,

bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.

8.4 Zhotovitel bude zodpovedať za čistotu a poriadok na stavenisku; zhotovitel odstráni na vlastné

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosť.

8,5 Uhradením jednotlivých faktúr objednávatelbm neznamená zároveň prevzatie časti diela, ktorá je

uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr, zhotovitel' je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho

bezchybný stav k spokojnosti objednávatel'a až do protokolárneho odovzdania diela.

C|.|x
vÝnonxE PODKLADY

9.1 Objednávate[sa zavázuje, že poskytne zhotovitelbvi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolu-

pósobenie, spočívajúce najmá v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.

čl. x

zÁvrnrčnÉ usTANovENlA

10.1 Zhotovitel'sa zavázuje, že nebude prenášať na objednávatel'a svoje závázky voči štátnym orgánom,

samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a

fyzickým osobám.

10.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v zmluve, sa budú rieŠiť

v súlade s Obchodným zákonníkom ,7ákon č.513lL99LZb. z, a jeho novelami.

10.3 Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 -,,Položkovitý rozpočet" v súlade s cenovou

ponukou.



10.5 Objednávatel'ma právo odstúpiť od zmluvy z dóvodov podstatného porušenia zmluvy.

10.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmá

- porušenietechnologickejdisciplíny.
- strata oprávnenia vykonávať predrnetnú činnosť,

10.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpenídruhej zmluvnej

strane.

10.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.546|2OLOZ. z

1_0.9 Ak sa akékolVek ustanovenie tejto ZoD stane neplatným v dósledku jeho rozporu s právnymi

predpismi SR a ES, nespósobíto neplatnosť celej ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade zavázujú

bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným

ustanovením tak, aby bol zachovaný účel ZoD a obsah jednotlivých ustanovení ZoD.

10.10 Zmluva bude vyhotovená v troch rovnopisoch; objednávateť obdrží dva rovnopisy a zhotovitel'
jeden rovnopis.

ft ll /0// V Vranove nad Topl'ou, dňaV Zámutove, dňa

Za objednávatel'a :

,fr///e,(z

,,", f,fi §l};ru ť'; t,Í;i,;;,,ř

Zazltotovitel'a: 
' t

,)
\,J

stanislav Duda - starosta obce zárnutov Mgr. Adrián Zacharský - konatel'



Príloha č. 1 Položkovitý rozpočet
Stavba: Prípravné práce na ceste pod Piatričkou ( Bajús Ján )

Objekt:

Objednávatel': Obec Zamutov
Zhotovitel': MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topl'ou Spracoval:
Miesto; Zamutov Dátum:

č Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková cena celkom

1 Zemné práce

1 122201,102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100
do ,l000 m3 m3 525,0c 4,380 2 299,50

2 162301102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.'1-4 v množstve do 'l00 m3 na vzdialenosť do 1000
,íl m3 525,00 4,870 2 556,75

3 1671o1102
Nakladanie neul'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 'l00 do
1000 m3 .n3 525,00 2,086 ,l 095,15

4 1712o,12o2 Jloženie sypaniny na skládky nad 'l00 do 1000 m3 m3 525,00 0.813 426,83

5 komunikácie

A 56468111,|
Podklad z kameniva hrubého drveného vel'.63-125 mm s
rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.300 mm m2 ,1 050,00 7,305 7 670.25

o 5648311,1 ,t

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po
zhutnení 200 mm m2 ,l 050,00 5,40c 5 670,00

99 Presun hmót HSV

7 E98222011
Presun hmót pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva
(8222, 822a akeikol'vek d Ížkv obiektu t 1 050,00 ,1 

,1 8c 1 239,00

Gelkom Eur bez DPH : 20 957,48
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