
zmluva o dielo
na prípravu arealizácíuprác,uzavreta podfa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

Clánok 1.

Zm|uvné strany
Objednávatel':

Obec Cakajovce
Čakajovce 58
951 43 Jelšovce
štatutarny orgán: Milan Greguš - starosta
Číslo účtu: 08053 I 60021 5 600
IBAN: SK22 5600 0000 0008 053I6002
SWIFT (BIC):
IČo: oo 307 807
DIČ:2021062692

(ďalej v texte len ako "objednávateť")
Zhotovitel':

CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/18, 949 01Nitra
spoloěnost' zapísaná: v Obchodnom registry OS Nitra,oddiel:Sro, vložka 29119lN
v zastúpení: Ing. Ladislav Rudňanský - konatel'
Bankové spojenie:Slovenská sporiteťňa a.s.

Číslo účtu: 023 5083 49 6 l 09 O0

IBAN: SK53 0900 0000 0002 3508 3496
SWIFT (BIC): GIBASKBX
tČo: +o 203 036
DIČ:2023275408
IČ opn:sr2023275408

(ďalej v texte len ako "zhotoviter")
čtánok 2.

Predmet zmlur,y

2.1.Predmetom Zmluvy o dielo je obnova a rozšírenie povrchu "Miestne komunikácie Čakajovce",
2,2.Zhotovitel' sa zav'ázuje, že na základe \ypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateťom ako najqýhodnejšia v rozsah|Lazapodmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateťa vykoná obnovu a rozšírenie povrchu "Miestne komunikácie Cakajovce" nasledovne:
Plocha pri kynologickom objekte v Čakajovciach:

. odstránenie zeminy v rozsahu 530,5 m2,

. kladenie podkladu zo štrkodrviny do hí.500 mm v rozsahu 530,5 ílů,

. rezanie krytu do hí.100 mm v rozsahu 45 bm,

. spojovací penetraěný nástrek 0,7kglm2 v rozsahu 530,5 m2,

. kladenie asfaltobet.Acz2L do hr.70mm v rozsahu 530,5 m2,

. kladenie asfaltobet.Acl10/160 do hr.SOmm v rozsahu 530,5 m2.
Miestna komunikácia pri obchode v Čakajovciach:

. odstránenie zeminy v rozsahu 150 m2,
, úprava pláne v zárezoch v rozsahu I50 m2,
, kladenie podkladu zo štrkodrviny do hr.500mm v rozsahu 150 m2.
. spojovací penetračný nástrek 0,7kglm2 v rozsahu 150 m2,
. kladenie asfaltobet.Acz2L do hr.7Omm v rozsahu I50m2,
. kladenie asfaltobet. AC11O/ACl60 do hr.50 mm v rozsahu 150 m2,
. rezanie krytu do hí.i00 mm v rozsahu 50 bm.



Zhotovenie odtoku z odkvapoaých zvodov v Čakajovciach:
. rezanie krytu do hr.100 mm v rozsahu LZbm,
. odstránenie a likv.krytu z asfaltobet.do hr.400 mm V rozsahu 6 m2,
. osadenie žlabuBG 150x248x1000mm v počte 6 ks,
. povrchová úprava komunikácíe v rozsahu 3,2 t.

Vstupná komunikác ta ZŠ v Čakajovciach:
. odstránenie krytu zo štrkodrviny v rozsahu 150 m2,
. kladenie asfaltobet.Acl6o do hr.70 mm v rozsahu I50 m2.

podťa Cenovej ponuky ě.55l20I], ktorá je neoddelitelnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo.

Zhotoviteť pri rcalízácií prác dodrží všeobecne závázné predpisy,technické noríny a
technologické postupy platné v čase realizácie-

2.3.Qbjednávatef sa zavázljq že dokončené práce prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutú

cenu podťa cenovej ponuky v prílohe tejto zmlur,y.

čtánok 3.
Čas plnenia

3.I.Zhotoviteť sa zavázuje, že ďodáobjednávatefovi predmet plnenia podťa ods.2.1. Tejto zmluvy v

termíne do 3LI2.20I7.
3.2.Dodržanie tohto termínu je tiež závislé od riadneho a včasného spolupósobenia objednávatel'a.

Po dobu meškania objednávateťa s poskytnutím spolupósobenia nie je áotovitef v omeŠkaní so

splnením povinnosti dodať predmet zmlur,y v dojednanom termíne.
Í.s,zlrotoiiteť splní predmót diela v mieste plnenia tj. Obec Čakajovce: Plocha pri kynologickom

objekte v Čakajovciách, Miestna komunikácia pri obchode v Čakajovciach, Zhotovenie odtoku z

odkvapových zvodov v Čakajovciach a Vstupná komunikáciaZS v Cakajovciach-

článot< 4.

Cena a platové podmienky

4.!,Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo - Obnova a rozšírenie povrchu "Miestne
komunikácie Čakajovce" a to:

Plocha pri kynologickom objekte v Čakajovciach:odstránenie zeminy v rozsahu 530,5 m2,kladenie

podkladu zo štrkodrviny do hr.500 mm v rozsahu 530,5 m2,tezanie krytu do hr.100 mm v rozsahu

45 b-, spojovací penetračný nástrek 0,7kglm2 v rozsahu 530,5 m2,kladenie asfaltobet.AC22L do

hr.7Qmm v rozsahu 530,5 m2,kladenie asfaltobet.Ac11O/160 do hr.SOmm v rozsahu 530,5 m2.

Miestna komunikácia pri obchode v Čakajovciach:odstránenie zeminy v rozsahu 150 m2,ÚPrava

pláne v zárezochv rozsahu 150 m2,kladenie podkladuzo štrkodrviny do hr.500mm v rozsahu 150

m2,spojovací penetračný nástrek 0,7kglm2 v rozsahu 150 m2,kladenie asfaltobet.AC22L do

hr.70mm v rozsahu 150m2,kladenie asfaltobet. AC11O/AC160 do hr.50 mmv rozsahu l50 m2,

rezanie krytu do hí.100 ínm v rozsahu 50 bm.

Zhotovenie odtoku z odkvapových zvodov v Čakajovciach:rezartie krytu do hr.100 mm v rozsahu

12 bm,odstránenie a likv.krytu z asfaltobet.do hr.400 ílm v rozsahu 6 m2,osadenie Žťabu BG
1 50x248x 1 000mm v počte 6 ks,povrchová úprava komunikácie v rozsahu 3 ,2 t.

Vstupná komunikácia ZŠ v Čakajovciach:odstránenie krytu zo štrkodrviny v rozsahu i50 m2,

kladenie asfaltobet.Ac160 do hr.70 mm v rozsahu 150 m2.

Cena predmetu diela: 35.031,35 eur bez DPH
7.006,27 DPH}O"Á

42.037,62 eur s DPH
4.2.podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteťom po splnení predmetu zmluvY

v zmysle ělánň 2. anazáklade podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súPisom

vykonaných prác. Splatnost'faktúry bude 14 kalendámych dní od jej odoslania objednávateťovi.



Clánok 5.
Zodpovedn osť za vady, zfuuka

5. 1 .Zhotoviteť zodpov edá za to, že dielo j e zhotovené podťa tejto tmlur,y.
5,2.Zhotovitefzodpovedázato, aby pri odovzdaní diela objednávateťovi bolo bezzávad.
5.3.Záručná doba je 24 mesiacov azaěinaplynúť odo dňa odovzdania diela objednávatefovi a
podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súpisom lykonaných prác.
5.4.Zhotoviteť sa zavázuje odstrániť bezplatrre opávnené reklamácie lzávady dielalbez zbytočného
odkladu, najneskór však v lehote do 20 pracocných dní od uplynutia reklamácia.
5.5.Spósob uplatnenia reklamácie je v písomnej forme, odoslanej zhotovitefovi.

čHnok 6.
Zmluvné pokuty

6.1.Ak zhotoviteť nesplní svoj závázok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateťovi
pokutu vo ýške 0.05% z dohodnutej ceny dielazakaždý deň omeškania.
6.2.Ak objednávateť je v omeškaní so splnením peňažného závázku, alebo jej časti, je povinný
zaplatit'zhotoviteťovi úroky z omeškania vo qýške 0,05Yo znezap|atenej sumy zakaždý deň
omeŠkania 

článok 7.
záverečné ustanovenia

7.1 .Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
7.2.Zmluvaje vypracovaná v 4 ,nyhotoveniach, z kto4ých každá strana dostane dve r,ryhotovenia.

7.3.UčastníciZmlu:,ry o dielo prehlasujú, že sanatomto úkone dohodli dobrovoťne, prejav ich vóle
bol slobodný avéůny anaznaksúhlasu Zmluvu o dielo vlastnoručne podpísali.

V Čakajovciach, dr,a a ř - 0s.Zoťř

Sro vl. č.: 29í79/N

konatef spoločnosti
Zhotovite1'

CE9TY, §IÁVBYs.r.o.
Hydiná 1B, 949 01 Nitra

n Greguš

Objednávateť


