ZMLUVA O DIELO
o realizácii diela:
„Oprava cesty - Bratislavská ul., obec Malinovo“
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Malinovo
sídlo: L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo
IČO: 00304921
DIČ: 2020662171
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.
IBAN: SK67 5600 0000 0019 1007 7001
v zastúpení: Ing. Edit Valacsai – starostka obce
mail: starostka@malinovo.sk
tel. č. 0911 517 095
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
PORR s.r.o.
sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 36 667 102
DIČ: 2022228109
Konajúci: Ing. Pavol Zuzula, konateľ a Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: IBAN SK07 1100 0000 0026 2617 8184
Osoby oprávnené rokovať o zmluvných podmienkach: Ing. Ladislav Kalaber
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Ladislav Kalaber, Ing. Peter Polák, Karol Gažík
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Peter Polák, Karol Gažík, Zdenko Trojan
Kontaktné tel. číslo: Ing. Peter Polák – 0918 702 559, Karol Gažík – 0918 707 693, Zdenko Trojan – 0918 702
683
Kontaktný e-mail: office@porr.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo
tiež ako „Zmluvná strana“.
Článok II.
Preambula
2.1 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s
názvom: „Oprava cesty - Bratislavská ul., obec Malinovo” v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon).
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Článok III
Predmet Zmluvy
3.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo uvedené v bode 3.2 tohto článku Zmluvy
v súlade s touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú
súčinnosť, zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonanie Diela dohodnutú cenu podľa Cenovej ponuky, ktorá
tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 Zmluvy a riadne vykonané Dielo prevziať.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa práce súvisiace s opravou cesty spočívajúce
v revitalizácii nevyhovujúceho krytu asfaltovej vrstvy vozovky na miestnej ceste III. triedy označenej
v miestopise miestnych komunikácií pod č. 2b - Bratislavská ul. (ďalej len „Dielo“). Súčasťou predmetu Diela
je aj záväzok Zhotoviteľa zabezpečiť uzávierku Bratislavskej ulice počas realizácie prác. Obsah predmetu
záväzku Zhotoviteľa s podrobnou špecifikáciou jednotlivých parciálnych činností je bližšie definovaný
nasledovnými dokumentmi tvoriacimi neoddeliteľnú prílohu Zmluvy:
a) cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v súťaži (príloha č. 1);
b) zadanie (neocenený výkaz výmer) predložené Objednávateľom v súvislosti s predmetnou zákazkou
(príloha č. 2);
c) situačná mapka - grafické zobrazenie časti miestnej cesty, ktorej sa týka revitalizácia (príloha č. 3).
ďalej spolu len „Dielo“.
3.3 Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s touto Zmluvou a v súlade s vymedzením predmetu Diela stanoveným
Objednávateľom v prílohe č. 2, ďalej v súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo
inými opatreniami orgánov verejnej správy, ktoré mu objednávateľ odovzdal pri uzatvorení Zmluvy a ktoré
zabezpečí Zhotoviteľ v súvislosti s plnením záväzku.
3.4 Predmetom Zmluvy je ďalej záväzok Zhotoviteľa:
a) dodať Dielo, t.j. všetky práce a dodávky, ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi
technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou Diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej
a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, dopravu, vrátane vypracovania dokladov
a predpísaných atestov pre príslušné konanie pred orgánmi verejnej moci (ak budú potrebné)
v požadovanom rozsahu;
b) zabezpečiť dodávky takých materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Diela, a to najmä (avšak nie
výlučne) pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny
materiál a ďalšie, ak si to povaha Diela vyžaduje;
c) zabezpečiť všetky revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela, jeho
častí alebo použitého materiálu;
d) zabezpečiť porealizačné digitálne zameranie komunikácie;
e) čistiť pracovný priestor, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu
a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené prácami
Zhotoviteľa;
f) predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí odpadov (vážne lístky).
3.5 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávateľ použiť iné materiály,
technológie alebo vykonať zmeny voči opisu predmetu zákazky a výkazu výmer predloženého
Objednávateľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri
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realizácii Diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak
Zhotoviteľ urobí je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby
Objednávateľ ani iný subjekt neutrpel z tohto titulu žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody Objednávateľovi
alebo tretej osobe je povinný túto v celom rozsahu nahradiť.
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií uvedených v prílohe č.
2 Zmluvy alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže Objednávateľ akceptovať výlučne predmet
plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s prílohou č. 2 Zmluvy. V prípade,
ak Zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, Zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť
spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný
v požadovaných technických parametroch v porovnaní s podmienkami zadanými Objednávateľom
v súťažných podkladoch. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom
Objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na jeho posúdení.
3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, ktoré má vykonať, že
sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii Diela (vrátane
prípojných miest), a to i na základe osobnej obhliadky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú na realizáciu Diela nevyhnutné. Cena Diela odráža všetky podmienky jednotlivých
prác, ako i okolností, ktoré má skúsený zhotoviteľ odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej
starostlivosti.
Článok IV
Termín a miesto plnenia Zmluvy
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná celé Dielo, t.j. všetky práce najneskôr do konca októbra 2021 od
odovzdania a prevzatia priestoru. Zhotoviteľ je oprávnený začať s vykonávaním Diela za predpokladu, že
bude disponovať všetkými požadovanými dokumentmi a povoleniami potrebnými pre uskutočnenie
príslušných prác.
4.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi v lehote najneskôr 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy
Časový plán (t.j. termín začatia vykonávania Diela a termín dokončenia Diela), ako i Harmonogram prác (t.j.
podrobný rozpis jednotlivých činností), ktoré podliehajú schváleniu Objednávateľom.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi daný priestor najneskôr 3 pracovné dni pred Zhotoviteľom
navrhnutým a Objednávateľom odsúhlaseným termínom začatia vykonávania Diela. O odovzdaní a prevzatí
daného priestoru vyhotovia Zmluvné strany písomný záznam podpísaný zástupcami oboch strán. Odo dňa
zápisničného odovzdania a prevzatia, Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele.
4.4 Ak Časový plán, resp. Harmonogram prác bude počas trvania Zmluvy vzájomne odsúhlasený, stáva sa
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s jeho
obsahom. Prípadná zmena Časového plánu či Harmonogramu prác podlieha písomnému schváleniu
Objednávateľom.
4.5 Nepredloženie Časového plánu, resp. Harmonogramu prác na odsúhlasenie v lehote podľa bodu 4.2,
omeškanie Zhotoviteľa s plnením podľa schváleného Harmonogramu prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa
alebo jeho neplnenie bez náležitého odôvodnenia takéhoto postupu sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy, pričom Objednávateľ je oprávnený v takom prípade odstúpiť od Zmluvy.
4.6 Ak Zhotoviteľ nezačne práce v dohodnutom termíne podľa bodu Časového plánu v zmysle bodu 4.2 Zmluvy,
a to z dôvodov na jeho strane, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo
výške 50,- EUR za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane až do dňa skutočného
začatia prác alebo do okamihu zániku Zmluvy.
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4.7 Termín dohodnutý na vykonanie Diela sa môže predĺžiť o dobu trvania prekážky nezávislej od vôle
Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto
prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto
prekážku mohol predvídať (tzv. vyššia moc). Pod vyššou mocou sa súčasne rozumejú i okolnosti, ktoré
nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok nepredvídateľnej a Zmluvnými stranami neovplyvniteľnej
prekážky, vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade
s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená Objednávateľom. Do lehoty
stanovenej na vykonanie Diela sa nezapočítava ani doba trvania nevhodných poveternostných podmienok
podľa STN 73 6121 pre vykonávanie asfaltových vrstiev.
4.8 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 4.7 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného
odkladu preukázateľne písomne informovať Objednávateľa o tom, že takáto skutočnosť nastala a predložiť
Objednávateľovi úpravu Časového plánu a Harmonogramu prác, ktoré budú zohľadňovať predĺženie času
dojednaného na vykonanie Diela o dobu trvania prekážky resp. skutočnosti uvedenej v bode 4.7 tohto
článku Zmluvy.
4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na Diele tri dni v týždni, v čase min. od 07:30 hod. do 18:00 hod.
4.10 Ak je Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela v omeškaní s plnením termínu podľa Harmonogramu prác
z dôvodu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, nepovažuje
sa takéto omeškanie Zhotoviteľa za porušenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy.
4.11 Dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na pozemku vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, parcela reg. CKN č. 223/17 nachádzajúca sa v k.ú. Malinovo, obci Malinovo, okres Senec evidovaná Okresným úradom
Senec, katastrálnym odborom na LV č. 685, a to v časti vymedzenej v situačnej mapke - prílohe č. 3 Zmluvy
(ďalej len „miesto plnenia“).
Článok V
Cena za vykonanie Diela
5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:
Celková cena Diela bez DPH
DPH 20 %
Celková cena Diela vrátane DPH

11 636,81 EUR
2 327,36 EUR
13 964,17 EUR

5.2 Cena za zhotovenie celého Diela je v súlade so Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (cenová ponuka príloha č. 1 Zmluvy). Jednotkové ceny sú spracované k dátumu predloženia ponuky a platia po celú dobu
vykonávania Diela. V cene je započítané aj porealizačné digitálne zameranie priestoru/komunikácie,
náklady na dopravu, dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber,
náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou
osobou, odvoz a ekologická likvidácia odpadu a sute z realizácie Diela, výrobná a správna réžia, mzdové
náklady Zhotoviteľa, ako aj všetky priame a nepriame náklady a výdavky Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou
Diela podľa podmienok tejto Zmluvy.
5.3 Podrobná špecifikácia ceny vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č. 1 Zmluvy.
Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke Zhotoviteľa majú záväzný charakter pre prípadné odpočty
z ceny Diela alebo oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.
5.4 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy nevykonajú zo strany Zhotoviteľa,
pretože sa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny Diela odpočítané, a to v cene
podľa Zhotoviteľom predloženého oceneného výkazu výmer. Posúdenie či niektoré z prác obsiahnutých vo
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Výkaze výmer sú nepotrebné podlieha predchádzajúcemu písomnému odsúhlaseniu Objednávateľom. Ak
Zhotoviteľ vykoná nepotrebné práce napriek upozorneniu Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi
povinnosť dané práce refundovať; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za
bezplatné.
5.5 Akákoľvek zmena ceny Diela podľa tejto Zmluvy podlieha uzatvoreniu písomného dodatku k tejto Zmluve.
Článok VI
Platobné podmienky a fakturácia
6.1 Dielo bude financované z vlastného rozpočtu Objednávateľa. Objednávateľ na realizáciu Diela neposkytuje
preddavok alebo zálohu.
6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe riadne vystavenej faktúry
Zhotoviteľom. Nárok Zhotoviteľa na vystavenie faktúry vzniká v deň nasledujúci po dni protokolárneho
prevzatia Diela Objednávateľom.
6.3 Podkladom pre riadne vystavenú faktúru a jej neoddeliteľnou súčasťou bude Zmluvnými stranami podpísaný
preberací protokol osvedčujúci riadne odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom, ako i Zmluvnými
stranami podpísaný súpis prác a dodávok zrealizovaných Zhotoviteľom v súvislosti s plnením záväzku.
6.4 Lehota splatnosti Zhotoviteľom vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi na
korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
6.5 Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu. V prípade,
že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, resp. zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
či k faktúre nebudú pripojené požadované prílohy, vráti Objednávateľ v lehote splatnosti takto vystavenú
faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie, a to bez toho, aby tým bol v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo; za
deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až deň doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry
Objednávateľovi.
6.6 Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z bankového účtu Objednávateľa.
Článok VII
Podmienky vykonania a dodania Diela
7.1 Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru po dobu trvania Zmluvy a dobu potrebnú
na vypratanie priestoru. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza
Zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.
7.2 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na pracovisku ani iných
osôb pohybujúcich sa mimo pracovného priestoru.
7.3 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa
zaväzuje pri realizácii zmluvného záväzku dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ako i technické
normy, požiadavky Objednávateľa vyplývajúce zo súťažných podkladov, pokyny Objednávateľa
a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy.
7.4 Objednávateľ je oprávnený v primeranom rozsahu kontrolovať spôsob vykonávania Diela. Vykonanie
kontroly je Objednávateľ oprávnený vykonať kedykoľvek po dohovore so Zhotoviteľom. Za účelom
uskutočnenia kontroly majú zástupcovia Objednávateľa právo požadovať prístup na miesto vykonania Diela
v čase kontroly a poskytnutie potrebnej súčinnosti, vrátane predloženia vzoriek materiálov a iných
podkladov súvisiacich s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami
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a podkladmi označenými Zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo musí Objednávateľ zaobchádzať
dôverne.
7.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo
(zodpovednosť) v čase a v kvalite dojednanej v Zmluve, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické
špecifikácie, právne a technické predpisy platné v SR/EÚ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetky
osoby, ktoré použije na plnenie záväzku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na Diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre
územie SR a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ. Materiály a výrobky zabezpečované
Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle platných právnych predpisov. Tie materiály či
výrobky, ktoré nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na svoje
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté Objednávateľovi z tohto dôvodu znáša
Zhotoviteľ. Objednávateľ zároveň môže stanoviť Zhotoviteľovi termín na odstránenie chýb primeraný ich
rozsahu. Objednávateľovi v prípade nedodržania termínu na splnenie si povinnosti podľa predchádzajúcej
vety Zhotoviteľom, vzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 50,- EUR za každý deň
omeškania s odstránením príslušnej chyby.
7.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov podľa príslušných
záväzných predpisov a nariadení. Doklady o uložení odpadu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pri
preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie Diela. Pri nakladaní s odpadom, sa Zhotoviteľ
bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
7.8 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva
poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi potrebnú súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným kontrolným orgánom odpadového
hospodárstva. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo
strany kontrolných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva uložená sankcia, Zhotoviteľ je povinný
túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na
úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku
podľa tohto bodu Zmluvy vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať.
7.9 Odo dňa odovzdania priestoru Zhotoviteľovi až do okamihu protokolárneho prevzatia Diela je Zhotoviteľ
povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu vykonanej časti Diela, materiálov a technológií pred
vznikom akejkoľvek škody.
7.10 Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Zhotoviteľ súčasne zodpovedá, že všetky osoby, ktoré použije na
splnenie svojho záväzku budú počas realizácie prác nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu
v prípadoch, kedy to ukladá zákon.
7.11 Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť svoje práva a
povinnosti z tejto Zmluvy na inú, tretiu osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti pôjde o podstatné
porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho vznikne Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy.
7.12 Vady Diela sa zisťujú najmä porovnaním cenovej ponuky, zápisom vykonaných prác v denníku v príslušnom
dni a na základe vykonanej fotodokumentácie v príslušnom dni. Denník vedie Zhotoviteľ, a to na dennej
báze v elektronickej forme tak, aby bol vždy prístupný Objednávateľovi. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju
povinnosť viesť denník, resp. vykonať relevantnú fotodokumentáciu z vykonaných prác v príslušnom dni,
vrátane prác, ktoré sa následne „zakryjú“ platí, že Dielo je vykonané vadne, pokiaľ Zhotoviteľ nepreukáže
opak. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť viesť denník riadne (na dennej báze), odmietne ho sprístupniť
Objednávateľovi či poruší povinnosť riadneho vedenia fotodokumentácie z realizovaných prác (na dennej
báze), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z nacenených
nezadokumentovaných prác. Zmluvná pokuta je splatná do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy na jej úhradu Zhotoviteľovi. Ustanovenie bodu 11.5 o jednostrannom započítaní pohľadávky sa
aplikuje primerane. Táto zmluvná pokuta nemá vplyv na ostatné nároky Objednávateľa vyplývajúce
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z vyvrátiteľnej domnienky o vadnom vykonaní Diela. Zhotoviteľ nemusí vyhotoviť záznam v denníku, resp.
vykonať fotodokumentáciu zrealizovaných prác, pokiaľ sa na tom s Objednávateľom preukázateľným
spôsobom písomne dohodol.
Článok VIII
Odovzdanie Diela
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a protokolárnym
odovzdaním Objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto Zmluvy alebo vyžadovanými príslušnými
technickými a inými právnymi predpismi.
8.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po ukončení
Diela, vyzvať Objednávateľa na jeho protokolárne prevzatie. Prevzatie Diela, vrátane vykonania spoločnej
prehliadky Diela sa musí uskutočniť na mieste, kde bolo Dielo vykonané, a v čase uvedenom vo výzve
Zhotoviteľa, najneskôr však v lehote piatich (5) kalendárnych dní od ukončenia činností Zhotoviteľom.
8.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): a) zápisy a osvedčenia
o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), b) zápisy o preverení rozvodov, prác
a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, c) zápisy o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, d)
ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto Zmluvy.
8.4 Ak Objednávateľ odmieta Dielo prevziať je povinný uviesť špecifikáciu dôvodov takéhoto konania. Prevzatie
Diela môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do okamihu ich skutočného odstránenia. Lehota
na odstránenie vád a nedorobkov bude určená v zápise z preberacieho konania podľa bodu 8.5 Zmluvy.
8.5 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
(i) popis odovzdávaného Diela (jeho častí),
(ii) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo vykonané v
súlade s touto Zmluvou, pokynmi Objednávateľa a ďalšími dojednanými podmienkami,
(iii) zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho
s popisom/fotodokumentáciou, ako sa prejavujú),

častí)

a

súpis

zistených

vád

(prípadne

aj

(iv) dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených vád Diela a prípadné iné dojednania
Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených vád bude sedem (7)
kalendárnych dní, s výnimkou prípadov, ak to povaha a technická náročnosť odstránenia zistených vád
Diela neumožňuje, v takých prípadoch budú zistené vady Diela odstránené v primeranej lehote
zodpovedajúcej povahe a okolnostiam technickej náročnosti odstránenia zistených vád Diela,
(v) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
(vi) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán
(ďalej len „Preberací protokol“).
8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád Diela zistených pri odovzdávaní Diela v lehote
uvedenej v Preberacom protokole; o odstránení vád sa spíše protokol, pričom dojednanie bodu 8.5 tohto
článku sa použije primerane. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád podľa
predchádzajúcej vety, Objednávateľovi vzniká nárok na zľavu z ceny diela, a to v rozsahu primeranom
povahe vady spôsobenej Zhotoviteľom.
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Článok IX
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že
zodpovedá technickým normám a predpisom SR/EÚ, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu
alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Súčasne Zhotoviteľ
zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas plynutia záručnej doby požadované vlastnosti, ktoré
zodpovedajú technickým normám a parametrom špecifikovaným v súťažných podkladoch tak, aby Dielo
nevykazovalo vady brániace jeho použitiu na požadované účely. Nedodržanie parametrov stanovených
v prílohe č. 2 Zmluvy bude zo strany Objednávateľa posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné.
9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak písomne upozornil
Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní Diela
písomne trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení náležitej odbornej
starostlivosti. Rovnako Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli po prechode nebezpečenstva škody na
Diele spôsobené Objednávateľom alebo tretími osobami, najmä za vady spôsobené iným než riadnym
užívaním Diela.
9.3 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia vykonaného Diela Objednávateľom na základe
Preberacieho protokolu.
9.4 Vady Diela zistené pri odovzdaní Diela sa odstránia spôsobom uvedeným v článku VIII tejto Zmluvy.
Ostatné vady Diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe Objednávateľom, a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ,
uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do
uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie
popis vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob, akým ich požaduje odstrániť. Tzv. záručné vady je
Zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote 10 dní po doručení reklamácie, s výnimkou prípadov, ak to povaha
a technická náročnosť odstránenia zistených vád Diela neumožňuje; v takých prípadoch budú zistené vady
Diela odstránené v primeranej lehote zodpovedajúcej povahe a okolnostiam technickej náročnosti
odstránenia zistených vád Diela.
9.5 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná
Objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú. Prijatie reklamácie
a uznanie reklamovanej vady je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa doručenia
reklamácie. Za účelom odstránenia reklamovanej vady umožní Objednávateľ Zhotoviteľovi prístup k Dielu
v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu reklamácie.
9.6 Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas trvania záručnej doby odstrániť bez zbytočného
odkladu vady Diela, a to i v prípade, že neuznáva svoju zodpovednosť. V sporných prípadoch nesie náklady
až do rozhodnutia o dôvodnosti reklamácie Zhotoviteľ.
Článok X
Ďalšie dojednania
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a doručovanie pre účely tejto Zmluvy a v súvislosti s ňou bude
prebiehať predovšetkým elektronickou poštou (e-mailom), s výnimkou písomnosti týkajúcich sa vzniku,
zániku tejto Zmluvy, ktoré musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka alebo osobne
s písomným potvrdením prevzatia alebo kuriérom proti podpisu na korešpondenčnú adresu adresáta
uvedenú v záhlaví Zmluvy.
10.2 Za moment doručenia prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) sa považuje moment
preukázateľného odoslania e-mailu odosielateľom na kontaktnú e-mailovú adresu adresáta (uvedenú
v záhlaví zmluvy), bez ohľadu na to, či bola správa adresátom prečítaná. Objednávateľ bude po odoslaní
elektronickej pošty (e-mailu) telefonicky kontaktovaný.
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10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať
o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité
okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že neoddeliteľnou prílohou č. 5 Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky
Zhotoviteľa na dodávku a pokládku asfaltových a cementobetónových zmesí v znení účinnom odo dňa
1.5.2021 (ďalej len „VOP“). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany súčasne prehlasujú, že
v prípade existencie rozporov v zmluvných dokumentoch, pokynoch či pri plnení Zmluvy, sa Zmluvné strany
budú spravovať výlučne ustanoveniami dokumentu s najnižším poradovým číslom, ktorý zároveň vyjadruje
najvyšší stupeň dôležitosti zmluvnej dokumentácie, pričom na jednotlivé ustanovenia ostatných dokumentov
sa pri riešení danej otázky neprihliada.
Stupeň dôležitosti zmluvnej dokumentácie je Zmluvnými stranami dojednaný zostupným spôsobom:
1. Zmluva o dielo
2. Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v súťaži
3. Súťažné podklady poskytnuté Objednávateľom
4. VOP Zhotoviteľa.
Článok XI.
Zmluvné pokuty a iné sankcie
11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti vykonať Dielo riadne a včas, vzniká
Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, a to za každý deň
omeškania.
11.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku:
11.2.1 zabezpečiť odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite či rozsahu) Diela zistených pri prevzatí
Diela a uvedených v Preberacom protokole, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
50,- EUR za každý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade Diela;
11.2.2 odstrániť reklamované vady Diela v zmysle článku IX tejto Zmluvy (tzv. záručné vady), zaplatí
Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, a to osobitne vo
vzťahu ku každej jednotlivej reklamovanej vade Diela.
11.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Ceny za Dielo príp. jej časti, na ktorú vznikol Zhotoviteľovi
nárok podľa tejto Zmluvy, vzniká Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
11.4 Objednávateľ nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa bolo
spôsobené konaním Objednávateľa alebo ak k nemu došlo pôsobením vyššej moci. Takéto konanie
Objednávateľa či pôsobenie vyššej moci je Zhotoviteľ povinný relevantne preukázať.
11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo Zmluvných strán má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej
porušením povinnosti druhej Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy, a to v rozsahu presahujúcom dojednanú
zmluvnú pokutu. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a náhrady škody voči splatným záväzkom vo vzťahu k Zhotoviteľovi.
11.6 Zmluvné pokuty a iné sankcie podľa tejto Zmluvy, ak nie je v inej časti tejto Zmluvy uvedené inak, sú splatné
do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich úhradu povinnej strane.
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Článok XII
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
12.1 Protokolárnym prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo na Objednávateľa.
12.2 Nebezpečenstvo škody na vykonávanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele
prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo, ak tak neurobí včas,
v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s riadne vykonaným Dielom a Objednávateľ poruší túto Zmluvu
tým, že Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak
dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.
Článok XIII
Ukončenie Zmluvy
13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a protokolárnym
odovzdaním bez vád Objednávateľovi. Okrem toho je možné túto Zmluvu ukončiť aj a) dohodou Zmluvných
strán alebo b) odstúpením od Zmluvy.
13.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká ku dňu uvedenému v takejto
dohode. Dohoda Zmluvných strán o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj
vzájomné nároky Zmluvných strán plynúce z plnenia Zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou
Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
13.3 Od tejto Zmluvy možno platne odstúpiť iba v prípadoch ustanovených touto Zmluvou alebo príslušnými
ustanoveniami platných právnych predpisov. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade,
ak Zhotoviteľ nedodrží odsúhlasený Časový plán, resp. Harmonogram prác z dôvodov na jeho strane.
13.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť doručené
druhej Zmluvnej strane, inak je neplatné. Zmluva zaniká dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení
doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Zmluvných strán zaplatiť
zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
13.5 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy na základe odstúpenia od Zmluvy pre porušenie povinností na strane
Objednávateľa pred vykonaním Diela má Zhotoviteľ právo na zaplatenie Ceny za Dielo zníženej o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku tejto Zmluvy vykonané.
13.6 V prípade zániku tejto Zmluvy na základe odstúpenia od tejto Zmluvy pred vykonaním Diela sú Zmluvné
strany povinné vykonať nasledujúce činnosti:
13.6.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený podľa prílohy č. 1 Zmluvy; súčasne
bezodkladne upozorní Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme
odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov;
13.6.2 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru, podľa skutočne
vykonaných prác (ocenených podľa cenovej ponuky) špecifikovaných v preberacom protokole;
13.6.3 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak;
13.6.4 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi priestor a práce najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
odstúpenia druhej Zmluvnej strane, pričom do okamihu faktického odovzdania je povinný zabezpečiť
jeho ochranu;
13.6.5 Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od Zmluvy zapríčinila je povinná uhradiť druhej Zmluvnej
strane všetky náklady vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy;
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13.6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie priestoru a odvoz všetkých vyprodukovaných odpadov.
13.7 V prípade menej závažného porušenia Zmluvy je oprávnená strana povinná vyzvať druhú Zmluvnú stranu
na nápravu a riadne plnenie s určením dodatočnej primeranej lehoty s upozornením, že po jej márnom
uplynutí odstúpi od Zmluvy.
Článok XIV
Riešenie sporov
14. 1 Pri rozpore názorov na vlastnosti hmôt a potrebných prác, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné
postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si
každá strana dať vykonať materiálno – technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným
miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné pre obe Zmluvné strany. Náklady na
skúšky znáša strana, ktorá nemala úspech v spore.
14.2 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou Zmluvných strán je ktorákoľvek strana oprávnená
podať návrh na príslušný súd. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne príslušný všeobecný súd
Objednávateľa.
14.3 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.
Článok XV
Spoločné a záverečné ustanovenia
15.1 Táto Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým
Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je
neplatné alebo stratí svoju platnosť, ostatné jej ustanovenia zostávajú v platnosti, pričom neplatné
ustanovenia budú nahradené takými ustanoveniami, ktoré budú v súlade so zmyslom a účelom tejto Zmluvy
a budú v súlade s ustanoveniami platných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami o nahradení neplatných ustanovení Zmluvy platí
zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku.
15.2 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné realizovať len vo forme písomných, číslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
15.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom
sídle Objednávateľa.
15.4 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní oprávnenými zástupcami
Zmluvných strán dostane každá zo Zmluvných strán jedno (1) vyhotovenie.
15.5 Uzatvorenie tejto Zmluvy bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Malinovo dňa 13.09.2021, a to
uznesením č. . 91-8./OZ-2021, výpis z ktorého tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy.
15.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje
ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.
V Malinove, dňa 4.10.2021

V Bratislave, dňa 04.10.2021

.........................................................................
Objednávateľ
Ing. Edit Valacsai, v.r.
starostka obce

........................................................................
Zhotoviteľ
Ing. Pavel Zuzula, konateľ, v.r.
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ, v.r.
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