Zmluva o dielo č. 1/2022/S
je uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnkov
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mestské lesy, Revúca s. r. o.
Šafárikova 1, 050 01 Revúca
Ing. Ladislav Szabó, konateľ
31673449
2020500086
SK2020500086
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK

Zhotovovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Dušan Laboš
Muráň 252/0, Muráň 049 01
Dušan Laboš
37545019
SK1026918354
SLSP
SK56 0900 0000 0005 1118 4630

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo „Výstavba Rozhľadne –
Mestské lesy Revúca“ podľa technickej správy projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č.
1 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace
doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné
k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy a že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.
II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku
verejného obstarávania a predstavuje 85 314,51 € bez DPH , DPH predstavuje 17 062,90 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť
predstavuje sumu 102 377,41 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je
záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené
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2.
3.

4.
5.

náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné
ju meniť.
Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
cenu.
Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí
stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo
forme protokolu.
Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
platných predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je
objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne
nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravnej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je parcela č. 3040/2 v katastri územia mesta Revúca.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo do 6 mesiacov od prebratia staveniska.
3. Predpokladaný termín realizácie: začiatok - máj 2022, ukončenie – november 2022. Termín
realizácie diela sa upresní po schválení žiadosti objednávateľa o nenávratný finančný
príspevok.
4. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na
strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať
náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ ručí Zhotoviteľovi
primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí
tejto lehoty uplatní sankcie.
5. V prípade, ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo
v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ
povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď
ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe
ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
6. Realizácia predmetu zmluvy podlieha schváleniu žiadosti objednávateľa o nenávratný
finančný príspevok Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri
realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené
osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi
kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a
zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
3. Práva a povinnosti Objednávateľa:
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a. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni
jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má
právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu
Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne
Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ
právo odstúpiť od Zmluvy.
b. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp.
prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
c. Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy
v plánovanom termíne.
d. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II, bod. 1.
e. Zmeny oproti technickej a projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže
nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
4. Práva a povinnosti Zhotoviteľa:
a. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na
zabezpečenie predmetu Zmluvy.
b. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného
prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
c. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania
stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude
zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude
uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej
oprávnený robiť zápisy zástupca – objednávateľa – Stavebný dozor. Cestou
stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
d. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto
dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi
a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do
stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
e. Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru na schválenie vzorky materiálov,
výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne
špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie
Stavebného dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
f. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva
Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním
povereným tretími osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že
uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody
v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať
z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
g. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne
a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú
výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
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h. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu,
ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok
a v primeranom čase a je dostatočne vybavenými vhodnými bezporuchovými
prístrojmi. V prípade potreby navýšenia personálnych kapacít sa zhotoviteľ zaväzuje
aplikovať sociálny aspekt a teda napríklad zamestnať personál, ktorý bude
z marginalizovaných skupín alebo zo skupiny znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
i. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť
za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už vykonaných
prác a dodaných materiálov pre ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne
opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela
v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami
Objednávateľa.
j. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach
zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť
a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
k. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude
Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred
v predstihu najmenej 2 pracovných dní.
l. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku
pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi
Objednávateľovi.
m. Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne
ukončí realizáciu diela predčasne.
n. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie
platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné
v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také
vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť,
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri
užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
o. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné
pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ
oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade
za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,00 € za každého pracovníka a každý
nedostatok.
p. Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať
pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej
omamnej látky, v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo
okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi
zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa
jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý pozitívny výsledok skúšky,
resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.
q. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz
prerušiť prácu ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je
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ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravia pracujúcich na
stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
r. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných
Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa
a Zhotoviteľa.
s. Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť,
upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote
najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa
odstúpenia od zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 rokov
s výnimkou časti diela, kde dodávatelia, zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú
dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto
častí, najmenej však 24 mesiacov.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ
právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote
dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo mňa písomnej
reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
a. neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2 tohto článku alebo,
b. nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom,
najneskôr však do 3 kalendárnych dní alebo,
c. neodstráni vady diela správne,
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávateľ je
oprávnený:
a. požadovať od Zhotoviteľa zníženie ceny diela alebo,
b. odstrániť vady diela sám a to na náklady zhotoviteľa alebo,
c. zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady
zhotoviteľa.
Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením
faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom takáto faktúra je
splatná do 10 kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako
aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným
zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to
písomnou formou Zhotoviteľovi.
8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých
častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.
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VI. Osobitné ustanovenia
1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi.
Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na
vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný
riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi
a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác
podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi
povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa tohto, aby Zhotoviteľ odstránil
vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety
vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví
zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu Zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť
výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať
orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych
orgánov, písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať
písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich
mu z dohody alebo Zmluvy.
8. Ak zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku
Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.
9. Ak zhotoviteľ nedodrží kritériá, na základe ktorých získal zákazku je objednávateľ oprávnený
požadovať sankčné plnenie vo výške rozdielu medzi víťaznou ponukou zhotoviteľa a ponukou
ďalšieho dodávateľa v poradí určeného vyhodnotením obstarávania.
VII. Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo
v prípade, že dôjde k závažnému porušeniu tejto zmluvy druhou zo zmluvných strán.
2. Odstúpenie od Zmluvy sa môže uskutočniť len písomne.
VIII. Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií
1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá
zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení
platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií
označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím

6

stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným
spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluvy je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne
zmluva po ukončení kontroly/finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.
2. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a ostatných všeobecne záväzných predpisov platných v Slovenskej republike.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach ako originál, z ktorej každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, bez skutkového alebo
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

V Revúcej, dňa 10.02.2022

V Revúcej, dňa 10.02.2022
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