
ZMLUVA O DIELO č........
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v zneni neskoršich

predpisov

Čl.1
Zmluvné strany

1. 1 ObjednávateF:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
BAN:

Obec Bušince
Železničná 4/320, 991 22 Bušince
00319236
2021243103
Ing. Zoltán Végh, starosta obce

Ing. Zoltán Végh, starosta obce
VÚB, a.s.
SK26 0200 0000 0000 0132 4402

1.2 Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných;
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:

Superyde Group Banská Bystrica s. r.o.
Horná 37, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Marek Bubík
Mgr. Marek Bubík

54 495 792
2121699404
neplatca DPH

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vzmysle § 3 zákona 343/2015 Z. 2.
o verejnom obstaravaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania zákazka s nízkou hodnotou - podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov aozmene
a doplnení niektorých zákonov

ČI.2
Predmet plnenia

2. 1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby "Riešenie havarijnej situácie sodálnych
zariadení v telocvični ZŠ s MŠ Bušince - II. etapa" zhotoviteľom pre objednávateľa.

2.2 Zhotovkel sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov
brániacich uživaniu, v zodpovedajúcej kvalite.



2. 3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podl'a platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými
kapacitami a odbomými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl.3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3. 1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie ďela podľa clánku 2. bod
2. 1 budú vykonané na základe:
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) výzyy na predkladanie ponúk,

c) súhmného položkového rozpočtu,

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa él. 2, bod 2. 1 budú
vykonané v rozsahu súhnmého položkového rozpočtu.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
3. 3. 1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej

kvality v dvoch vyhotoveaiach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zinluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní
3.4. 1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3. 2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním

preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov bfániacich užívaniu a splnenim
prípadných podmienok iižívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluyy uvedený v bode 3.3 protokolámym odovzdaním objednávateľovi
vjeho sidle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotoveni dohodnutých touto zmluvou.

ČL4
Čas a miesto plnenia

4. 1 Tennín realizácie diela:

Tennín začatia: dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
Termin ukončenia: do 6 mesiacov odo dňa začatia

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni
alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich najeho strane viac
ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povirmosti za podstatné porušenie
zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dni odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ
na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objediiávateľ e-mailom zhotoviteľovi na
adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článlcu I.

4.4 Miesto plnenia: Banskobystrický samosprávny kraj, okres Veľký Krtíš, Obec Bušince -
sociálne zariadenia v telocvični ZŠ s MŠ Bušince.



ČL5
Cena predmetu zmluvy

5. 1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu él. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršich predpisov.

5.2 K zmene dohodnutej ceny uvedenej v bode 5.2 tohto článku počas doby trvania Zmluvy môže
dôjsť len v prípade zmeny DPH alebo na základe § 18 ZVO.

Cena dielaje:

Celková cena diela 65 320,90 eur

Slovom: šesťdesiatpäťtisíctristodvadsať eur a 90 eurocentov

5.3 V kalkulácii ceny diela sú zahmuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za
skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácii, zriadenie, prevádzku avypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné,
náklady na realizačný projekt a archeologický yýskum, náklady na stráženie staveniska a náklady
na spotrebu elektoickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť,
skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykoname aodovzdanie predmetu zmluyy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne
nakladanie s odovzdaným predmetom zmluyy.

ČL6
PIatobné podmienky

6. 1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu,
fonnou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených
súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis
skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendámeho mesiaca a
objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných
dní od predloženia tohto súpisu. Vprípade ak objednávateľ kmesačnému súpisu skutočne
vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete
svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne
vylconaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác
odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dni od predloženia
tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný
dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom
dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť faktúru Ix mesačne.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená
prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným
popisom prác podTa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne yykonaných množstiev. Vykaz
vykonaných množstiev musi byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími
písomne poverenými osobami.

6. 3 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktury v lehote splatnosti
maximálne 14 dní od ich doručenia. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie,



pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.4 Objednávateľ poukázal na úôet Základnej školy smaterskou školou Bušmce, 'c;u; SK11°Í00
0'OOoToiT3892"0759 finančné'prostriedky, ktoré su^účelow_viazané vylyčne^na ^eseme
^^^^soc^'^^'v^^ ŽŠ sMŠ Bušmce ̂ e^J^
^oSfaTu^^sto^ľnTzáJíla'dnú'školus materskou školou Bušince a bude hradená z účtu
SK17 0200 0000 0016 3892 0759.

6.5 Faktúry musia mať predpisané náleM podľa^7^ ̂ 22^04^ ̂ v^mj^
"" priío^ne"d^kladyľ množniyuce~posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúiy budú predkladané

v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr:
a) ozaaôenie "faktúra" ajej číslo, "^^ ",x .,. ^.-_^-^-"
b) identifíkačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (ICO, DIC,;
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa máplatiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deňvystavema a odoslania faktúry a lehotujej splataosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
i) peôiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúm alebo pripojenejoklady,
objednávateľje oprävnený fäktáru vrátiť. V takom pripade plynie nová lehota splatnosti íäktúry.

6.7 Zhotoviter nieje oprávnenýjednostranne zmeniť cenu dohodnutá v tejto zmluve.

6. 8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohl'adávky, ktoré vzn&nú z tohto zmluvneho raťahl^me JeJnoalT
postápiť''toretq'''osobe7anTme je možaé zriadiť záložné právo na tieto pohTadávky, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodU, že objednávateľ nieje v omeškani s lehotou SPlataosti vzmysle ods^6"4
ľqto~zmiuvypo dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť náskdkom okolností vzniknutych na
straiieAotovÍteľa. V 'tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6. 10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objediiáyateľa alebo odlisne , od dohodnutého
"rozsah^'nebudu uhradené. Napožiadanie'je ich zhotoviteľ povimý odstraiúť v dohodnutej
alebo po tejto lehote môžu byť odstránené najeho náklady.

6. 11 Objednávateľ a zhotoviter sa dohodli, že objedaavateľ bude^práce f^turoya^ ̂su%kt;
lZákk&Tšlkora"smaterskouškoÍou"Bušmce, Krtíšska 26, 99 122 Bušince, ICO:^3783180l, Obec

Bušmceakoobjednávateľje zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Bušince.

ČL7
Záručná doba - zodpovednosť za vady

7. 1 Dielo špecifíkované v čl. 2 ods. 2. 1 zmluvy sa považuje za ukončenéjeho odovzdamma prcvzau"^
Jo'čoml 'sa"spi'še-písomný protokol o odovzdani aprevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí

podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovany v čl. 2 ods. 2. 1 má Požaáwa3m^s^
^uožsvtvTa^rtovemerv'zmysl^dohodnu^ podmienok vtejto zmluve, platných právnych



predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7. 3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifíkovaný v čl. 2 ods. 2. 1 je 24 mesiacov a začína plynúť
dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifíkovanom v čl. 2 ods.
2. 1 sa spíše protokol o odovzdani a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma
zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluyy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebných na užívanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2. 1 (reklamácia) musí byť yykonané
len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
1 zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp, mohol zistiť odbomou prehliadkou pri

preberaní predmetu zmluvy špecifíkovanom v ôl. 2 ods. 2. 1 . Musia byť reklamované zapísanim
v protokole o odovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich
odstránenia,

2 skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy
špecifíkovanom v čl. 2 ods. 2. 1 a vyskytaú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich
reklamovať uzhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povimiý
reklaiiiáciu odstrániť do 3 pracovných dní pojej obdržaní.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad onáprave, alebo odstránení vady opatrený
podpismi oboch zmluvných sfrán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odsfiránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z nadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej
casti diela a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Čl.8
Podmíenky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažaými podmienkami objednávateľa danými v súťaži
na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluyy, v súlade s
požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými nonnami, plataými
právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiamymi a bezpečnostnými predpismi
a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

\. 1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany
zástupcovia zmluvných strán.

protokol, ktorý podpišu oprávaení

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu stavebného povolenia,
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov
zhotoviteľä,



Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí
viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení
v danej lokalite.

8.4 Prevádzkové, sociálne, pripadne aj yýrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kaacelárie
s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu
a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8. 5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál amechanizmy
a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za pohadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné
škody z pomšenia tejto povinnosti uhradi zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích
osôb.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas yýstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich
dočasných pripojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materiálu.

8. 8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislostí s priebehom prác v súlade
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpeči a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbomej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných éinností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o mimmálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom
zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8. 10 Zhotoviteľ môževykonať dielo ešte pred dojednaaým časom.

8. 11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifíkovaným vôl. 2 ods. 2. 1 prechádza na
objednávateľa dňom podpísania protokolu oodovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

ČL9
Zmluvné pokuty

9. 1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2. 1 v termíne
určenom v čl. 4 ods 4. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý
deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifíkovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termine
špecifíkovanom v čl. 4 ods.4. 1 môže zhotoviter uplatniť úrok z omeškania vo výske 0,05 % za
každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých
vád v terminoch špecifíkovaných v čl. 7 ods. 7. 5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu
vo výške 33,00   za každý deň omeškaiúa.



Čl.10
Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

10. 1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbomou starostlivosťou.
zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10. 2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvidateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto
okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi,
bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úphié nesplnenie záväzkov
podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktom pôsobili tíeto okolnosti.

10. 3 Zmluvné sbrany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného pomšenia ustanovení
zmluyy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:

10.4. 1 výpoveďou s I -mesačnou výpovedaou lehotou
alebo

10.4.2 odstúpením od zmluvy.

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dôom nasledujúceho mesiaca po domčení výpovede
dmhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dni,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo defínitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Závereíné ustanovenia

11. IZmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11. 2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na intemetovej stránke objednávateľa. Zmluva
nadobúda úôinnosť najskôr deň aasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa za predpokladu, že verejný obstarävateľ obdrží súhlasné stanovisko o poskytnutí dotácie
zo strany poskytovateľa.

11.2 Akékoľvek zineny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.

11.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako
aj pravne pomery znej vyplývajúce, vznikajúce asúvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom zneni.

11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňoiL, budú zmluvné
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.5 Zmluva je záväzná aj pre prävnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom po jednom vyhotovení obdržia
obídve zpúuvné strany.

11. 7 Zmluvné stíany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v
tiesni, alebo za aápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňouju podpisujú.



V Bratíslave, dňa 04. 04. 2022

zhotoviteľ

Superyde Group Banská Bystrica s.r.o.
Mgr. Marek Bubík - konateľ

V Bušinciach, dňa....^- ̂ -

/ -

objednávateŕ
Ing. Žoltán V^gh

starosta obce Bušince


