
Čl. l
ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O DIELO č ./2013
uzavretá podľa § - u 536 a nasl. zákona Č. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Obec Čremošné
Čremošné Č. 4, 039 Ol Turčianske Teplice
Bc. Zuzana Chorváthová, starostka obce
OO648 426
2428186001/5600
Prima Banka Slovensko, a.s.
(ďalej len .objednávatet'ŕi na jednej strane

Zastúpené:
IČO:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Zhotoviteľ: Bronislav Bulejčík B + L
Sornolického 767/4, 039 O] Turčianske Teplice
Bronislav Bulejčík
Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Turčianske Teplice

]512963753/0200, VÚB

33227993
]035282622
Živnostenský list Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach,
Odbor všeobecnej vnútomej správy,
Sp.č. : ŽO - 99/04676/000, reg. Č. 795/99 zo dňa 21.06.,1999

Štatutárny orgán:
Bank. spojenie:

Číslo. účtu :

IČO:
DIČ:
zapísaný:

Čl. II
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.05.2013, ktorá je výsledkom
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.

2.2 Východiskové údaje:
Názov stavby: Cintorín - terénne schody, Čremošné
Miesto stavby: Čremošné, k.ú. Čremošné
Investor: Obec Čremošné

Čl. III
PREDMET PLNENIA

3.1 Zhotovitel' sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutočniť a objednávateľovi odovzdať
stavebné dielo - vybudovanie terénnych schodov od vstupnej brány na horizont cintorína Črernošné.
Rozsah diela, jeho kvalita a ostatné požiadavky sú určené podkladmi poskytnutými objednávateľom a
oceneným výkazom výmer zo dňa 16.05.2013.

3.2 Všetky technické ukazovatele diela sú uvedené v ponukovom rozpočte a zhotovitel' sa zaväzuje vykonať
dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Vzhľadom na možnosť zmeny technického riešenia
bude presný rozsah zrealizovaného diela špecifikovaný v preberacom protokole po ukončení diela.

Čl. IV
ČAS PLNENIA

4.1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že dielo v rozsahu uvedenom v čl. III. dokončí a odovzdá objednávatel'ovi bez
zjavných vád a nedorobkov a podl'a pokynov objednávatel'a.

4.2. Lehota plnenia predmetu zmluvy:
4.2.1. Zahájenie stavebných prác: 01.10.2013
4.2.2. Ukončenie stavebných prác: 15.11.2013

4.3 Ak sa pri zhotovení diela vyskytnú nepredvídateľné okolnosti, prípadne požiadavky objednávatel'a nad
rámec tejto zmluvy, termín odovzdania stavby sa upraví dodatkom k tejto zmluve.
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Čl. V
CENA DIELA

5.1 Cena za dielo je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č.l8/1996 Z.z. o cenách. Súčasťou zmluvy je
ponukový rozpočet (vyplnený výkaz - výmer) zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, spracovanú v súlade s Prílohou zmluvy nasledovne:

Cena celková 6 300,- € nie je platcom DPH

5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na zariadenie staveniska.
5.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa plnenia tej časti diela, ktorá me Je krytá rozpočtom

objednávateľa.
5.5 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru

alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom
denníku a budú riešené v dodatku k zmluvnej cene. Tieto práce budú cenené popisom prác a dodávok
podl'a stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podl'a triednika stavebných konštrukcií a prác,
s uvedením množstva memých jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Jednotnú klasifikáciu
stavebných objektov. Do ceny týchto prác budú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady
obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk podl'a § 2 ods. 3 zákona o cenách a §3
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.

5.6 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k ZoD zmluvnými stranami. Na dodatok
k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa
neprihliada.

5.7 O týchto naviac prácach:
a) dodávatel' bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje

technického dozora stavby,
b) ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne

vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným
písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby

c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi
priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byt' vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

5.8 Práce, ktoré zhotovi te l' nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávatel'a alebo odchylne od
projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávatel' neuhradí.

Čl. VI
PLA TOBNÉ PODMIENKY

6.1 Práce budú fakturované na základe potvrdených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác,
dodaných materiálov a podpísaného preberacieho protokolu o ukončení diela. V týchto bude uvedené
množstvo memých jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projektovej
dokumentácii a odsúhlasené technickým dozorom objednávatel'a.

6.2 Objednávatel' neposkytne zálohové platby na dielo.
6.3 Lehota splatnosti faktúry medzi objednávatel'om a zhotovitel'om je stanovená na 30 dní od dátumu

odovzdania diela.
6.4 Zhotovitel' predloží objednávatel'ovi originál faktúry v troch vyhotoveniach.
6.5 Objednávatel' si vyhradzuje právo viazať 10 % z objemu finančných prostriedkov do odstránenia

prípadných závad.
6.6 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

označenie objednávateľa a obchodné meno zhotovitel'a vrátane sídla
názov a číslo zmluvy
číslo faktúry
deň odoslania a deli splatnosti faktúry
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma
rozpis fakturovaných čiastok (rozpis vykonaných projekčných prác)
označenie diela
pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotovitel'a
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6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

ČL. VII
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby.

7.3 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 upozornir' objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po Jej zistení

písomnou fo 1111ou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. L tejto zmluvy.

ČL. VIII
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Pre prípad omeškania je stanovená zmluvná pokuta za nedodržanie lehoty dodania diela zo strany
zhotoviteľa vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý dell omeškania.

8.2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z
výšky fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.5
a 7.6 do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa á vady v čo najkratšom technicky
možnom čase odstrániť. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

8.4. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 10 dní od zistenia
tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.

8.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom te1111Íne podľa bodu 8.3. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
10,00.- € za každý dell omeškania.

ČL. IX
OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1. Objednávateľ má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie nedostatkov ktoré by vznikli pri
nedodržaní požiadaviek objednávateľa v zmysle zákona č.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, vo vzájomne dohodnutom termíne.

9.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady, ktoré poskytuje zhotoviteľovi sú bez právnych
vád a neporušujú najmä práva tretích osôb.

9.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať pravidelnú kontrolu realizovaných prác, čo potvrdí svojim
podpisom v stavebnom denníku. Pod pojmom "pravidelnú" sa rozumie neobmedzený prístup na
stavenisko.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ počas nahlásených pohrebných obradov zabezpečí primeraný
priestor a zabezpečí stavenisko pred prípadným ohrozením zdravia. Te1111ín investor oznámi dodávateľovi
minimálne dva dni pred konaním obradu.

9.3 Zhotoviteľ je povinný nepretržite udržiavať okolie vstupu na cintorín v primeranom stave. V prípade
znečistenia je povinný bezodkladne uviesť priestory do pôvodného stavu na vlastné náklady.
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ČL. X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný a podpísaný
oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

10.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 5 dní od

doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho
podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich
požiadala súd o rozhodnutie.

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

10.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po
jednom jej vyhotovení.

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne
zverejnením na intemete.

Črernošné, dňa ..f?f7..:!.C:/~ .

Zhotoviteľ:Objednávateľ:

Obec ČREMOŠNÉ
Bc. Zuzana Chorváthová,
starostka obce

Bronislav Bulejčík B + L
Somolického 767/4,

039 Ol Turčianske Teplice
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PONUKA
Stavba: Čremošné - spevnené plochy na miestnom CINTORíNE
Objekt: Chodník, schody, uprava terénu
Objednávatel': Obec Čremošné
Zhotovite/': Bronislav Bulejčík

JKSO:
Dátum: 16.05.2013

Popis MJ
Mnozstvo

celkom

HSV

1
Práce a dodávky HSV

Zemné práce

86,514

0,000

1 121101001 Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na m3 7,50 15,20 114,00 14,7 110,2 0.000
hromady do 50 m hr. do 150 mm

2 122201101 Odkopávky (ručné) v horn ine 3,do 100 m3 v m3 7,50 17,30 129,75 16,7 125,4 0.000
obtiažnom teréne

3 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. m3 9,50 16,60 157,70 16,0 152,4 0,000
tr.3 ručne

4 162303111 Vodorovné premiestnenie výkopku priamo m3 15,00 15,80 237,00 15,3 229,1 0,000
vyťaženého do 500 m

5 182001121 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad m2 30,00 1,60 48,00 1,5 46,4 0,000
100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

5 Komunikácie 49,458

6 564751111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného m2 60,00 5,30 318,00 5,1 307,4 17,496
veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm

7 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a m2 60,00 4,70 282,00 4,5 272,6 16,796
zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm

8 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 60,00 12,60 756,00 12,2 730,7 6,720

9 GHOU6KS Dlažba zámková - UNIVERZAL 6 cm SiVÁ m2 61,20 ,11,60 709,92 11,2 686,2 8,446

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37,056

10 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet.
60,00 6,30 378,00 6,1 365,4 6,337

pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou
m

11 5922902940 Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá ks 60,60 4,20 254,52 4,1 246,0 1.333

12 917831511 Osadzovanie palisád hranatých betónových do m 40,00 11,10 444,00 10,7 429,2 5,060
betónu dlžky 40cm - do radu

13 5922901840 Palisáda CLASSICO - palisáda mini 11,5/11,5/35
ks 340,00 2,60 884,00 2,5 854,4 3,060

cm, sivá

14 918101111 Lôžko pod obrub., krajníkyalebo obruby z dlažob. m3 9,00 115,00 1035,00 111,2 1000,4 21.266
kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5

99 Presun hmôt HSV 0,0 0,000

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom
15 998223011 dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dlžky t 86,51 8,90 769,97 8,6 744,2 0.000

objektu

Cena celkom s DPH 6517,9 6300

(nie som plátcom DPH)

Pre realizáciu ponúkam ZĽAVU na dielo 214,10 €

Ponúknufa zmluvná cena diela je 6300,- €
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