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ZMLUVA O D|ELO

1. ZMLUVNÉSTRANY

1.1. Zhotovitel'

Obchodné nTeno: Pavol Černek - LUX JR
Sídlo: Sobotište 740, 906 05 Sobotište
konatelia spoločnosti: Pavol Černek
lCO: 35 295 937
DlČ: 1039420855
tČ opH: SK1039420855
IBAN t]čt,,r. SK34 0200 0000 0025 04102253

banka:
zapísaný u, Obchodnom registri: oddiel: , vložka číslo

(d'a!ei iba ako,,Zhotovitel"')

1.2, Obj,ecJnávate!'

obchodné meno: obec Hlboké
Sídlo: 906 31 Hlboké 114
tČo: 00 309 532
DlČ: 2021086716
Bankové spojenie: VÚB Senica, a.s.
číslo IBAN: 0200 0000 0000 0442 3182
Zastúpený: lng. Miloš Čobrda - starosta obce

(d'alej len ako,,Objednávate!"')

1.3. Zmluvné strany uzatvár{ú podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu odielo (d'alej

len "Zm!uva"):

2. PREDMET ZlvlLUl|[

2,1. Predmetom tejto Zmluvy je 
:

2.1.1. závázok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednávatel'a riadne a včas dielo - stavbu

,,Rekonštrukcia okien na Kultúrnom dome v Hlbokom" (d'aléj len ,,Dielo"), v rozsahu
podl'a bodu 2.2. Zmluvy a

2.1.2. závázok Objednávatel'a zhotovené Dielo prevziať a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu vo výške
a spósobom ďalej určeným v Zmluve.

2:.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podl'a zadania, ktoré tvorí
prílohu tejto zmluvy.

2,3. Zhotovite|' je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2, Zmluvy. Zhotovitel' je

oprávnený zrealizovat' práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na

základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zm|uvnými
stranami (d'alej len ,,Naviac práce").

zmluva o dielo Strana 1



2.4. ,.;rl§|'2
,vJU

l_]ielo

3.

3,1.

Zhotovitel' sa zavázuje zhotovit' pre Objednávateía Dielo s odbornou starostlivost'ou
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastirom mene, na
nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdat' zhotovené
Objednávatel'ovi v zodpovedajúcej kvalite.

čRs ptruerrlR pnspvlstu zutuvy
Ked'že Objednávatel' má záujem financovat' realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa
Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviiel'a určí Objednavatel'
jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotovitel'ovi, ktoré Objednávatel' zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho žiadost'ofinančný príspevok zrazpač'.ov Európskej únie na
financovanie realizácie Diela schválená azmluva o NFp nadobudne účinnos,i'

Zhotovitel' sa zavázďle, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6C cillí od termínu určeného
Objednávatel'om podl'a bodu 3.1 , Zmluvy na začatie realizácie Diela.

Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela móže Objednávatel' ui,či,i' po prerokovaní so
Zhotovitel'om v harmonograme postupu prác, K postupovým termínotn realizácie Diela bude
v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich
ceny, ktoré je Zhotovitel'povinný zrealizovat'k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.

Objednávatel' má právo kedykol'vek odstúpit' od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a
to aj bez udania dóvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatit' Zhotovitel'ovi čast' ceny, ktorá
pripadá na práce už vykonané.

GENA DIELA

Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH 20,066,84

DPH 4,013,37

Cena s DPH 24.0B0,21

Cena zahíňa aj vedl'ajšie rozpočtové náklady, najmá zameranie stavuy, či iné bezpečnostné
opatrenia a podobne.

Fakturácla a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysie dohody Zmluvných strán
vykonávané vždy po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálrle 50% Diela, resp. po

dokončení aprevzatí 50% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavovanó na
základe Zhotovitel'om predložených, Objednávatel'om potvrdených súpisorl skutočne vykonattých
prác na príslušnejčasti Diela.

Vykonané Naviac práce póvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich

predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlaseníZmluvnýnri stranami, Zhotovitel'sa
zavázuje pri oceňovaní Naviac prác použit' rovnakú metodiku a jednotkcllé ceny tak, ako ich použil

pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

Lehota splatnostifaktúr je 60 dní od ich doručenia Objednávatel'ovi,

Záverečntj faktúru je zhotovitel' oprávnený vystavit' až po dokončení celého Diela a po prevzatí
Diela Objednávatel'om. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotovitel' oprávnený vystavit'

Objednávatel'ovi žiadnu d'al'šiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na

Diele pred odovzdaním Diela Objednávatel'ovi.

3.2.

3.3,

3,4.

4.

4.1.

4.2,

4.3,

4.4.

4,5.
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4,1.

4.6. Objednávatel' si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č.25411998 Z.z. o verejných prácach,
vyhradzuje právo nezaplatit' Zhotovitel'ovi 10o/o z dohodnutej ceny Diela, ato až do doby
Preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vád.

V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávatel' povinný zaplatit' Zhotovitel'ovi úroky
z omeškania vo výške stancvenej príslušnými právnymi predpismi.

5. zHoToVENlE D|ELA

5.1. Zhotovitel'ooverí riadením prác na Diele pracovníkov spínalUcicrr odbornú spósobilosť v zmysle
zákona č.13611995 Z,z. v znení neskorších predpisov o odbornej spósobilosti na vybrané činnosti
vo výstavbe.

5.2. V cer,e za zil,]tovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou,
ÚdrŽborr a vyprataním staveniska Zhotovitel'om. Ako súčast' staveniska je Zhotovitel' povinný
vyhrorit'zást,,tpcom Objednávatel'a a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre
riadny ty}i'|,on stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dnístavby.

5.3. Zhoiorliiel ztbezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

5,4. Prevá;c]zi<cvé, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotovitel'
v sÚlacil, ;c zadaním. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie
zariadenia steveniska sú súčast'ou zmluvnej ceny za Dielo.

5.5, Zhotcvite|' je oovinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy urěit' pre vykonanie prác
zod po,red nélro vedúceho stavby.

5.6. Objecirrávaiel' rrie je povinný prevziat' Dielo alebo jeho čast', ak nie je riadne vykonané, najmá ak v
Čase, lt::i,y r,,á dójst'k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho
časi' riecy alalro nedorobky.

5.7. VaCr:u sa i,ozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených zadaním,
touto 7nrIurlou, všeobecne záváznými právnymi predpismi alebo technickými normami.

5.8. Nedoi"oi:jiot,n sa rozumie aj nedokončená práca oproti zadaniu. Na účely uplatňovania nárokov zo
záruky zi, ;]icio sa nedorobky považujú za vady Diela.

5.9. O oclovzoarlía prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela objednávatel'om spísat'
pi,otokoi, llio;"ú pcrdpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

5.10. Zhotovi,tei ie povinný odstránit'vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v
protokoie o cicjovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávatel'om, inak
v lehote pr'iriieranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotovitel' nezačne práce na
oclstraňrr.'ení týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávatel'oprávnený objednat'si ich
odstránenie na náklady Zhotovitel'a u tretej osoby alebo vady odstránit' sám na na náklady
Zholoviter'a pričom je oprávnený uhradit' náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z
Pros'triec]xr.lv zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej
zábezpeky, ak bola dohodnutá.

ZÁ,RUřCl.

Zhotcvi'rei'poskytuje na Dielo záruku. Zhotovitel' zodpovedá zato,že zhotovené Dielo bude mat'
PoČas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám
technických noriem a všeobecne závázných právnych predpisov. Zhotovitel'zodpovedá za vady,
ktoró má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej
doby.

6.

o. l
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o,z.

6.3.

6,4.

6.5.

Záručná doba začína plynút'odo dňa nasledujúceho po podpise protokoli; o odovzdaní a prevzatí
diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 6G rneslacov plynúcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednávatel'ovi. Privýrobkoch, zabudovar-lýcir l-,r,iaieriáloch, pt,r,l<och

a technologických zariadeniach sa končí záruóná cloba uplynutím doby zi;ojiie; s cjlžxou záraónej
doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plyl"luce1 ocjo oňa odovzr]ania
celej stavby Diela Objednávatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavázuje začat' s odstraňovaním prípadných vád Diela b,ez zcytočného cdkladu po

doručení oznámenia vady Objednávatel'om, pri vadách ohrozujticich pre,,ádzku stavby alebo
vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín arj doručenia oznámenia
vady Objednávatel'om. Zhotovitel' sa zavázuje odstránit' vadu v čo najkra,išr:rn iechnicky možirom
čase, vždy však najneskór do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednátlatei'om, pokiai' sa
nedohodol s Ojednávatel'om inak. Pri vadách Diela uvedených v protokoie o oclorlzdaní a prevzatí
Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotovitel'ovi považuje podpísanie ionio protokolu oboma
Zmluvnými stranami.

Ak Zhotovitel' vadu včas neodstráni, je Objednávatel' oprávnený žiadal' ni-jrneranu zl'avu z ceny
Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený oosltjpit' od Zmluvy alebo
zabezpečit' odstránenie vady na náklady Zhotovitel'a tret'ou osobou, pi"ípacine sám túto vadu
odstrániť na náklady Zhotovitel'a. Náklady na odstránenie vady Objednávatel'om alebo ním
poverenou tret'ou osobou móže Objednávatel' uhradii' z prostrteclkov zi-cržrieho dohodnuiého
v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, al< bola dohodnutá, Ak
Objednávatel' zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhciovitel' povinný ho

dodat'do 10 dníod uplatnenia nároku.

Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednáva,ie|' i v prípade, ak je vada
diela neodstránitel'ná.

ZMLUVNÉ POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, rr,á .-,bjecjnávatel' právo na
vyúčtovanie zmluvnej pokuty až do výšky 10% z celkovej ceny Diela vráiarte LJl--'Fi, okrem prípadu,

že omeškanie nastalo v dósledku okolností majúcich povahu vyššej nil,c; (príiooná katasirofa,
vojna, atd'),

Ak Zhotovitel' nezačne odstraňovat' Objednávatel'om oznámenú vadu včas, aieiccl ak Zhotovitel'

neodstráni vadu včas, je Zhotovite|' povinný Objednávaiei'ovi zaplaiit' ziniuvnú pokutu vo vyške
1000,_ € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, ;,iety Zhl:iovitel' prisiúpi k
odstraňovaniu vady.

Zhotovitel' je povinný zmluvné pokuty zaplatit' v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na

zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na r;áili:-:Cu škody spósobenej
porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani š|<cdtt presahujúcej ,ltišku

zmluvnej pokuty.

osoBmNÉ PoDM|ENKY PLNENIA zMLUyY ( tzv. doložka plnenia zrnl[vJ)

Zhotovitel' sa zaváz$e, že v prípade, ak ako dodávatei' predmetnej zai<a:zy,y bude potrebovať

navýšit'svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, vtalcomtc p:ipade zamestná na

realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v rnieste toalizácie predmetnej

zákazky ( obec, okres, Vt]C),

V prípade, že zhotovitel' realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa
zhotovitel' zavázuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude
podl'a Partnerskej dohody SR na roky 2014 2020 uplatňovai' \/o vzl'ahu k inklúzii

7.2.

7.

7.1,

8.

B.1 .

7.3,

8.2.
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8.3.

Marginalizovaných rómskych komunít (d'alej len ,,MRK"), t.j, pri zákazkách realizovaných
vobciach zAtlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hl'adisko uplatňovat'vo vzťahu

k inklúzii iv4RK. Atlas rómskych komunít2013 (http://www.minv,sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania týchto osób nie je určená, t.j. móže sa jednať o pracovný pomer na kratší
pracovný, šai ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracotrnr;ho pimeru atd',

zÁv ga:;ri í usrnr,lovrruln

Zhotovite!' je povinný uzavriet' zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia

prípaclných škód spósobených pri realizácii Diela, najneskór do 5 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto

zmluvu netnal už podpísanú skór.

Z|tcirrrritc,' l_,(:|ie na vedonrie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z Prcrgramu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Zhotovitel' sa preto zavázuje v prípade následného
uzavretia jlrr,,|lllty o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávatel'om ako

kcrnečnýnr plijímatel'om pomoci a poskytovatel'om podpory (d'alej len "Zmluva o NFP") strpiet'

výkon kontrol5l/6u"rouunia súvisiaceho s realizáciou Diela kedykol'vek počas platnosti a účinnosti

Zmiuvy o ilii*P oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Opt,ávnerr í xon troln í zames,inanci sú:

a) n3rlet,eilí zamestnanci SORO, Ministerstva pódohospodárstva SR, Ministerstva financií SR,
N aivvšši eho kontrolného ú rad u, príslušnej správy finančnej kontroly,

b) zalrles,lil3nci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo
š,átlteno roz5_1oč,tu SR v zmysle zákona 52312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení
nesltr.lrších predpisor,l a v zmysle zákona 50212001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom

eudiie ,.l znení neskorších predpisov,

c) riadrre ",tlinomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,

9.

9.1.

9.2,

pt,.zvané l<on,irolnými orgánrri uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými

-I]'j,

9.3. Na vzt'ahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa
vzt'anijjú prislušné usianovenia obchodného zákonníka.

9.4. Zmery a Coplnky obsahu Zmluvy možno uskutočnit'len písomne.

9.5. Zmluva naecicúda platnost' jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na

vedontie, že v pr"ípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v
zinysie isiai,lovet-iia § 47a Cbčianskehcl zákonníka až dňom nasledujricim po dnijej zverejnenia,

Zm|ultné §,I!,aly sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnos{' len za podmienky, resp.

až vtedy, l(ed' nadobudne účinnosť Zmluva o NFP

9.6. Zmíyné s,iralry rl)lhlasujrj, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na zna( súhlasu ju
poc!r.li-"i,iiri

9,7, Zr,^,l-.va 3 ,,,y,,rotovená. v ovoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

v lltkt n

d) osoby
predp

zmluva o dielo
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Zadanie
do verejného obstarávania

orRekonŠtrukcia okien na Kultúrnom dome v Hrilroř,on,,.6á

1. Plastové okno trojkrídlové 9 ks - otváravo - sklopné, šírka/výška 2-15011750 mm
2. Plastové okno trojkrídlové 1, ks - otváravo-sklopné, šírka/výška 21a0l1490 mm * siet'ka

proti hmyzu
3. Plastové okno dvojkrídlové 8 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška 23'/aft70 mm
4. Plastové okno dvojkrídlové 3 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška í4]0l1750 mm
5. Plastové okno dvojkrídlové 3 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška 1450/1300 mm
6. Plastové okno dvojkrídlové 3 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška- i300/] 600 mm t sieťky

proti hmyzu
7. Plastové okno dvojkrídlové 3 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška 1160lí150 mm + 1 ks

sieťka proti hmyzu
8. Plastové okno dvojkrídlové 7 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška l150l1750 mm-| sietky

proti hmyzu
9. Plastové okno jednokrídlové 3 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška, i 650/850
10. Plastové okno jednokrídlové 4 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška, 870/550 mm f sieťky

proti hmyzu.
11. Plastové okno jednokrídlové 1 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška, 550/300 mm.
12. Plastové okno jednokrídlové 4 ks - otváravo-sklopné, šírka/výšra -l50l820 mm * sieťky

proti hmyzu
13. Plastové okno jednokrídlové 5 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška 6001400 mm
14. Plastové okno jednokrídlové 6 ks - otváravo-sklopné, šírka/výška 550/870 mm
15. Plastové balkónové okno lk§ - 89S/1980 mm + plastové okn,; ;e,Jnckrídlové 1 ks -

1420 x 510 mm

SPOLU: 62 ks plastových okien.
Demontáž uvedených 62 okien + 10 ks drevených okien 240011800 mm
a montáž 62 ks okien s murárskymi prácarni - zapucovamie omietky.

Technická špecifi kácia :

- s izolačným trojsklom a teplým dištančným rámikom medzi sklami
- farbaokien: bíelazvonkajšej aj vnútornej strany
- minimálne z S-komorového profilového systému
- minimálne2celoobvodové tesnenia
- vonkajšie parapety z hliníkového plechu min.2 mm hrúbky, šírka 30 cm

vnútorné parapety 15 cm

Uvedené íozmery otvorov okien boli merané vo vlastnej réžii, preto vít'azný ucháďzač si bude
musieť premerať všetky okná, parapeíy vonkajšie aj vnútorné, aby sa do výroby zadávali presne
potrebné rozmety.
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