
ZMLUVA O DIELO

uzavretá

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

OBJEDNÁVATEĽOM:

obchodné meno:
adresa sídla:
IČO:
v zastúpení:

Obec Čaňa
Obecný úrad, Osloboditel'ov 22, 044 14 Čaňa
00324060
Michal REČKA - starosta

a

ZHOTOVITEĽOM:

obchodné meno:
adresa sídla:
IČO:
IČ DPH:
v zastúpení:

ASHA, s.r.o.
Kavečianska cesta 41,04001 Košice
36603147
SK2022132695
Stanislava UŠÁKOV Á - konatel'ka

Článok l
Predmet zmluvy

1) Zhotovitel' sa touto zmluvou a za podmienok v nej dojednaných zaväzuje vykonať nasledujúce dielo:

Stavebné práce - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V OBCI ČAŇA

2) Podrobnejší rozpis prác a dodávok, ktoré má zhotovitel' vykonať, je obsiahnutý vo výkaze položiek, ktorý tvorí
pnlohu Č. 1 k tejto zmluve.

3) Objednávatel' sa touto zmluvou a za podmienok v nej dojednaných zaväzuje, že prevezme riadne vykonaný pred-
met diela a zaplatí zhotovitel'ovi dohodnutú cenu za vykonanie diela.

Článok II
Miesto a čas vykonania diela

l) Zhotovitel' vykoná dielo na nasledujúcom mieste: Obec Čaňa

2) Zhotoviteľ vykoná dielo do 12 mesiacov slovom dvanásť, mesiacov od splnenia povinností objednávatel'a podl'a
článku VII odseky l a 2.

3) Dohodnutá lehota na vykonanie diela sa bez ďalšieho predlžuje o dobu:

a) omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti vyžadovanej touto zmluvou alebo všeobecne záväznými
právnymi predpismi;

b) trvania živelnej pohromy, nepriaznivých klimatických podmienok (vonkajšia teplota menej ako +5°C, silný
alebo dlhotrvajúci dážď a pod.) alebo inej skutočnosti, ktorá dočasne znemožňuje alebo dočasne zásadne sťa-
žuje riadne vykonanie diela a nebola zmluvným stranám známa v čase nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
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Článok ID
Cena za vykonanie diela

1) Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej cene za vykonanie diela:

cena spolu za celý predmet zákazky 45520,82 €

hodnota DPH pri 20 % je 9104,16 €

celková zmluvná cena za dielo 54624,98 €

Slovom: pät'desiatštyritisícšesťstodvadsat'štyri EUR a 98 eurocentov s daňou z pridanej hodnoty.

2) Ak táto zmluva neurčuje inak (článok V odsek 5), zmena dohodnutej ceny za vykonanie diela je možná iba na zá-
klade písomnej dohody oboch zmluvných strán.

3) Ak právny vzťah založený touto zmluvou zanikne pred prevzatím predmetu diela objednávateľom, najmä ak nie-
ktorá zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu stanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom,
vrátane odstúpenia od zmluvy podľa § 552 odsek 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, alebo ak právny vzťah založený touto zmluvou zanikne z dôvodu dodatočnej nemožnosti plnenia,
zmluvné strany sa bez ďalšieho vyporiadajú nasledovne:

a) objednávateľ nadobúda okamihom zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou vlastnícke právo k
predmetu diela, v rozsahu, v akom je uskutočnený k uvedenému okamihu;

b) na objednávateľa prechádza okamihom zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou nebezpečenstvo
škody na predmete diela;

c) zhotoviteľovi vzniká okamihom zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou právo na zaplatenie po-
mernej časti dohodnutej ceny za vykonanie diela, ktorá zodpovedá riadne vykonaným prácam a dodávkam do
okamihu zániku právneho vzťahu, a to vo výške cien za také práce a dodávky, ktoré sú určené vo výkaze polo-
žiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, prípadne vo výške cien určených postupom podľa článku V. V
prípade podľa § 552 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je namiesto
okamihu zániku právneho vzťahu rozhodujúci okamih, keď zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starost-
livosti zistiť skryté prekážky znemožňujúce vykonanie diela. Objednávateľ zaplatí takto určenú pomernú časť
dohodnutej ceny za vykonanie diela do 30, slovom tridsiatich, dní po doručení faktúry zhotoviteľa.

Článok IV
Platobné podmienky

1) Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie dohodnutej ceny za vykonanie diela dňom prevzatia predmetu diela ob-
jednávateľom.

2) Dohodnutá cena za vykonanie diela je splatná na základe fakturácie zhotoviteľa, a to do 90 dní, po doručení faktúry
objednávateľovi.

3) Objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru zhotoviteľa, ak je vystavená pred vznikom jeho nároku na zaplatenie
dohodnutej ceny za vykonanie diela, alebo ak neobsahuje náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Neuhradenie takej faktúry nezakladá omeškanie objednávateľa.

4) Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej ceny za vykonanie diela, zhotoviteľovi vzniká
nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05%, slovom päť stotín percenta, z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

Článok V
Zmeny diela

1) Rozšírenie diela, najmä vykonanie naviac prác a naviac dodávok, je možné iba na základe písomnej dohody oboch
zmluvných strán, uzavretej nasledovným spôsobom:

a) písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným štatutárnymi orgánmi alebo písomne splnomocnenými zá-
stupcami oboch zmluvných strán; alebo

b) zápisom v stavebnom denníku, podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán vo veciach technických (člá-
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nok XII), to však iba za predpokladu, že cena za vykonanie diela sa má v dôsledku rozšírenia diela zvýšiť naj-
viac o 1000,- EUR, slovom jedentisíc eur.

2) Ak sa zmluvné strany písomne, spôsobom podľa odseku 1, nedohodnú inak, práce a dodávky, ktoré sú ocenené vo
výkaze položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, sa pri rozšírení diela bez ďalšieho ocenia rovnakými cena-
mi. Práce a dodávky, ktoré nemožno takto oceniť, sa ocenia písomnou dohodou zmluvných strán, uzavretou spôso-
bom podľa odseku 1; dohoda o rozšírení diela nadobúda v takom prípade účinnosť až uzavretím dohody o cene
prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať.

3) Ak sa zmluvné strany písomne, spôsobom podľa odseku 1, nedohodnú inak, rozšírením diela, ktoré vyžaduje vyko-
nanie drobných prác a dodávok, nie je dotknutá lehota na vykonanie diela. V ostatných prípadoch sa lehota na vy-
konanie diela upraví písomnou dohodou zmluvných strán, uzavretou spôsobom podľa odseku 1; dohoda o rozšírení
diela nadobúda v takom prípade účinnosť až uzavretím dodatku o úprave lehoty na vykonanie diela.

4) Zúženie diela, najmä nevykonanie niektorých dohodnutých prác alebo dodávok, je možné iba na základe písomnej
dohody oboch zmluvných strán, uzavretej nasledovným spôsobom:

a) písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným štatutámymi orgánmi alebo písomne splnomocnenými zá-
stupcami oboch zmluvných strán; alebo

b) zápisom v stavebnom denníku, podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán vo veciach technických (člá-
nokXII).

5) Ak sa zmluvné strany písomne, spôsobom podľa odseku 4, nedohodnú inak, dohodnutá cena za vykonanie diela sa
bez ďalšieho znižuje o cenu prác a dodávok, ktoré sa v dôsledku uzavretia dohody o zúžení diela nevykonajú.

6) Ak sa zmluvné strany písomne, spôsobom podľa odseku 4, nedohodnú inak, zúžením diela nie je dotknutá lehota
na vykonanie diela.

Článok VI
Podmienky vykonania diela

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, výkazom položiek,
ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými nor-
mami, ktoré sa vzťahujú na dielo a na predmet diela.

2) Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Je takisto povinný dodržiavať osobitné
povinnosti týkajúce bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sa uplatňujú v mieste vyko-
návania diela, ak bol s nimi preukázateľne oboznámený pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy.

3) Zhotoviteľ obstará všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela. Náklady na obstaranie takých vecí sú
v plnom rozsahu zahrnuté v dohodnutej cene za vykonanie diela.

4) Zhotoviteľ je ďalej povinný udržiavať na vlastné náklady primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a odstraňovať
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

5) Objednávatel' je kedykoľvek oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ mu daným účelom bezodkladne
poskytne všetky potrebné doklady, údaje a vysvetlenia, ako aj inú potrebnú súčinnosť, a umožní mu vstup na kto-
rékoľvek miesto na stavenisku.

6) Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať
sa, a to aspoň zápisom v stavebnom denníku podpísaným zástupcom objednávateľa vo veciach technických, aby
zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ
diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a jeho postup by viedol nepochybne k podstatnému po-
rušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok VII
Súčinnosť objednávateľa

1) Objednávateľ na vlastné náklady obstará a odovzdá zhotoviteľovi všetky rozhodnutia, vyjadrenia a iné obdobné
individuálne právne akty príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sa podľa všeobecne záväzných právnych predpi-
sov vyžadujú na vykonanie diela (vrátane prípadného ohlásenia príslušnému stavebnému úradu). Berie pritom na
vedomie, že zhotoviteľ je povinný vykonať práce a dodávky stanovené takými individuálnymi právnymi aktmi, iba
ak sú dohodnuté v tejto zmluve, výkaze položiek, projektovej dokumentácii, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve,
alebo postupom podľa článku V odsek l.
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2) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v stave plne spôsobilom na riadne vykonanie diela a zbavené práv
tretích osôb, ktoré by mohli znemožniť vykonanie diela. Zároveň v prítomnosti povereného zástupcu zhotoviteľa
viditeľne vyznačí inžinierske siete nachádzajúce sa v mieste vykonávania diela a v jeho blízkosti, ktoré by mohli
byť dotknuté vykonávaním diela.

3) Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady apo celý čas vykonávania diela prístup zhotoviteľa, vrátane jeho stro-
jových, technických a iných zariadení potrebných pre vykonanie diela, k miestu vykonávania diela z najbližšej vše-
obecne prístupnej pozemnej komunikácie.

Článok vm
Odovzdanie a prevzatie predmetu diela

l) O odovzdaní a prevzatí predmetu diela sa spíše písomný protokol. Jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami sa
záväzok zhotoviteľa vykonať dielo považuje za splnený a predmet diela za prevzatý objednávateľom; ustanovenia
odsekov 4 a 5 tým nie sú dotknuté.

2) Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu diela kedykoľvek počas lehoty na vykonanie
diela.

3) Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie predmetu diela v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 3, slo-
vom tri, pracovné dni vopred; na účinnú výzvu sa vyžaduje, aby bola urobená v písomnej forme, aspoň zápisom v
stavebnom denníku podpísaným zástupcom zhotoviteľa vo veciach technických, a aby určila vhodný čas na prevza-
tie predmetu diela. Dňom určeným v účinnej výzve zhotoviteľa sa začína odovzdávacie a preberacie konanie.

4) Objednávateľ je povinný prevziať predmet diela (podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu diela), ak je
predmet diela riadne dokončený a nemá žiadne vady. Ak objednávateľ nesplní uvedenú povinnosť do 3, slovom
troch, pracovných dní po začatí odovzdávacieho a preberacieho konania, uplynutím uvedenej lehoty sa protokol o
odovzdaní a prevzatí predmetu diela bez ďalšieho považuje za ním podpísaný.

5) Ak predmet diela nie je riadne dokončený alebo ak trpí vadami, objednávateľ nie je povinný prevziať ho (podpísať
protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu diela). V takom prípade písomne oznámi zhotoviteľovi dôvody odmiet-
nutia prevzatia predmetu diela; ak tak neurobí do 3, slovom troch, pracovných dní po začatí odovzdávacieho a pre-
beracieho konania, uplynutím uvedenej lehoty sa protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu diela bez ďalšieho po-
važuje za ním podpísaný.

6) Ak predmet diela nie je riadne dokončený alebo ak trpí vadami a objednávateľ ho preto neprevezme, zhotoviteľ
bezodkladne vykoná nápravu vzniknutého stavu; podľa povahy veci to zahŕňa najmä vykonanie chýbajúcich prác
a dodávok a odstránenie vytknutých vád predmetu diela. Zmluvné strany podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu diela až po riadnom dokončení predmetu diela a odstránení všetkých vytknutých vád.

7) Ak sa aj napriek vadám objednávateľ rozhodne predmet diela prevziať, v protokole o odovzdaní a prevzatí predme-
tu diela určí primeranú lehotu na odstránenie vytknutých vád, ktorý je zhotoviteľ povinný dodržať.

8) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní predmetu diela alebo bezprostredne po jeho odovzdaní pokyny
pre prevádzku a údržbu predmetu diela.

9) Zhotoviteľ je povinný uvoľniť a vypratať stavenisko do 10, slovom desiatich, dní po prevzatí predmetu diela ob-
jednávateľom.

Článok IX
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

l) Ak z povahy predmetu diela nevyplýva inak, objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu diela okamihom
jeho prevzatia.

2) Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete diela po celý čas vykonávania diela. Nebezpečenstvo škody
na predmete diela prechádza na objednávateľa okamihom jeho prevzatia.

Článok X
Zodpovednost' za vady predmetu diela

l) Zhotoviteľ je povinný riadne vykonať a riadne dokončiť dielo. Predmet diela je riadne vykonaný, ak má vlastnosti
určené touto zmluvou a výkazom položiek, ktorý tvorí prílohu Č. l k tejto zmluve; v opačnom prípade trpí vadami.
Predmet diela je riadne dokončený, ak sú vykonané všetky práce a dodávky určené vo výkaze položiek, ktorý tvorí
prílohu Č. l k tejto zmluve, a prípadne dohodnuté postupom podľa článku V.

ZMLUVA o DIELO STRANA 4/6



2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.

3) Zhotoviteľ ďalej poskytuje objednávateľovi záruku, že predmet diela si počas záručnej doby určenej
v nasledujúcich odsekoch zachová vlastnosti určené touto zmluvou a výkazom položiek, ktorý tvorí pnlohu č. 1
k tejto zmluve.

4) Ak ďalej nie je určené inak, záručná doba je 60, slovom šesťdesiat, mesiacov a začína plynúť okamihom prevzatia
predmetu diela objednávateľom.

5) Na dodávky, ohľadom ktorých zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi záručné listy skratšou záručnou dobou ako
podľa predošlého odseku, sa vzťahuje taká kratšia záručná doba.

6) Záruka podľa tejto zmluvy sa nevzťahuje na vady spôsobené:

a) bežným opotrebením predmetu diela,

b) nesprávnym používaním predmetu diela (používaním v rozpore s pokynmi pre prevádzku a údržbu predmetu
diela odovzdanými podľa článku VIII odsek 8),

c) vandalizmom alebo iným obdobným poškodením predmetu diela,

d) živelnými pohromami alebo dlhotrvajúcimi nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,

e) prípadnými ďalšími okolnosťami uvedenými v záručných listoch odovzdaných podľa odseku 5.

7) Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť zhotoviteľovi zistenú vadu predmetu diela s opisom jej
vonkajších prejavov alebo dôsledkov. Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady a zo záruky zanikajú, ak vadu
písomne neoznámi zhotoviteľovi do 14, slovom štrnástich dní po jej zistení, resp. po tom, čo ju mal zistiť pri vyna-
ložení odbornej starostlivosti.

8) Z dôvodu vady predmetu diela, za ktorú zhotoviteľ zodpovedá alebo na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto zmlu-
vy, patrí objednávateľovi výlučne právo na bezodplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ odstráni vytknutú vadu do 14
slovom štrnástich dní po jej oznámení objednávateľom, s prihliadnutím na povahu vady; pri závažnej vade je zho-
toviteľ povinný začať s jej odstraňovaním bez zbytočného odkladu po jej oznámení objednávateľom.

Článok Xl
Doručovanie písomností

1) Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta, uvedenú na prvej strane tejto
zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa
takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručen ú dňom, keď adresát odo-
prel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

2) Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania fyzickej
osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej
osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená
prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení.

3) Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové
čísla, resp. e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia. Odosielateľ môže takto odoslanú pí-
somnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi,
resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom. Ustanovenia práv-
nych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo elektronickými pro-
striedkami, tým nie sú dotknuté.

ČlánokXn
Poverené osoby

1) Zmluvné strany poveruj ú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:

a) zástupca objednávateľa vo veciach technických: p. Michal REČKA - starosta

b) zástupca zhotoviteľa vo veciach technických: p. Radovan MAXIN - stavbyvedúci

2) Zmeny osôb určených v odseku 1 sa musia druhej zmluvnej strane oznámiť písomne; oznámenie musí byť podpí-
sané štatutárnym orgánom oznamujúcej zmluvnej strany. Zmena je účinná okamihom doručenia oznámenia druhej
zmluvnej strane.
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chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.
Ak. nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia
nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok XIV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a to iba v prípade podpísania zmlu-
vy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP") medzi verejným obstarávateľom ako prijí-
mateľom NFP a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako poskytovateľom NFP a to najneskôr do 30 dní po
uzavretí uvedenej zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy
o dielo bude platnosť tejto zmluvy ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva, právny vzťah ňou založený, ako aj všetky súvisiace právne vzťahy
(vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.

3) Písomné vyhotovenie tejto zmluvy zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a nahrádza
všetky prípadné predchádzajúce ústne alebo písomné dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú otázok v
nej riešených.

4) Ak táto zmluva neurčuje inak, je možné ju zmeniť a zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

5) Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, 5x objednávateľ, Ix dodávateľ.

Čaňa, 28.februára 2012

Obec Čaňa

Michal REČKA - starosta

~/---
..........................................................................

Stanislava UŠÁKOV Á - konateľka
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