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ČI. L
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Čakajovce

zastúpený: Starosta obce

osoby oprávnené rokovať: 
IČO:
IČ DPH:
Bank. spojenie: 
č. účtu: / B  A t /  '
Tel./Fax
E-mail:
zapísaný:

: Milan Greguš 
00307807.

SK2021062692 „ r , „ ^ 
PKt MA S C O  U  č N S /ľ O  d  £>
s /<ĺ i  z  S  / o o  o o ú  o  o  o o  Z o y  3 1  6  0 o  2

0905797675 . , . . 
s  t  q  Z'OS t a  č t  c  y  J  0  U C t  . S  /C

1.2. Zhotoviteľ: NOVAFENZ s.r.o.
951 24 Malé Zálužie 167

zastúpený: Peter Novotný - konateľ

osoby oprávnené rokovať: 
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:
teľ:
fax:
E-mail: 
zapísaný :

Peter Novotný 
44072201 
SK2022560419 
ČSOB
4007518257/7500
0903193798

novafenz@plotynovafenz.sk
Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro, vložka 21883/N

Č1.2.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebno - montážne práce na základe cenovej ponuky zo
dňa 7.12.2020 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ
sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zhotoviteľovi podľa 
podmienok tejto Zmluvy o dielo / ďalej len Zmluvy/.

2.2. Názov stavby : výmena časti oplotenia ZŠ a MŠ
2.3. Miesto stavby: Čakajovce
2.4. Názov diela : oplotenie
2.5. Realizáciu diela vykoná: NOVAFENZ s.r.o.

Riadenie a výkon prác za zhotoviteľa bude zabezpečovať -  p. Slamka Rastislav

mailto:novafenz@plotynovafenz.sk


Vo veciach zmluvných sú oprávnené konať osoby podľa čl.l. tejto Zmluvy.
2.6. Dielo bude splňovať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými 

normami (STN.DIN.EN) a obecne záväznými právnymi predpismi.
2.7. Zhotoviteľ prevedie dielo na svoje náklady a nebezpečie v plnom rozsahu.
2.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom plnenia diela podľa tejto zmluvy 

spadajú do predmetu jeho podnikania a pre túto prácu je plne kvalifikovaný.
2.9. Zhotoviteľ bude práce realizovať s dostatočným počtom pracovníkov
2.10. Zhotoviteľ si uvedomuje, že dielo musí byt plne spôsobilou a funkčnou súčasťou stavby.

Č1.3.
Termíny plnenia

Termín odovzdania staveniska: '/-* ^ ■ Ĺ '  2 
Termín začatia prác: -/. < t o ť ’
Termín ukončenia prác:

3.1. Zhotoviteľ nastúpi na montáž do 30dní od vyzvania, za predpokladu odovzdania staveniska 
objednávateľom .

0 .4 .
Cena za dielo

4.1. Cena dodávky a montáže je stanovená podľa ustanovení § 546 ods.l. Obchodného zákonníka 
pre uvedenú stavbu ako maximálna v zmysle cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto Zmluvy vo výške
Cena bez DPH 8983.70 €
DPH 20 % 1796,74 €
Celková cena s DPH 20 % 10780,44 €
Celková cena sa určí podľa výšky dane z pridanej hodnoty, ktorá bude platná v čase fakturácie, 
alebo pri zavedení nových poplatkov, daní a prirážok vyplývajúcich zo zákona, ktoré neboli v 
platnosti v čase podpisu tejto Zmluvy.

4.2. Fakturovať sa bude skutočne realizované a objednávateľom potvrdené množstvo.

ČI.5.
Fakturácia a platenie

5.1. Zhotoviteľ po ukončení diela vystaví súpis vykonaných prác za prevedené práce, ktorý postúpi 
objednávateľovi na odsúhlasenie. Na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác 
zhotoviteľ vystaví daňový doklad - faktúru.

5.2. Vystavené faktúry budú mať splatnosť 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi, pričom 
musia spĺňať vecnú stránku a všetky formálne náležitosti podľa zákona č.222/2004 o DPH.

5.3. Platby faktúr za vykonané práce budú zo strany objednávateľa uhradené vo výške 
reprezentujúcej 100% príslušnej fakturovanej čiastky .



V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, má zhotovíte ľ právo účtovať 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň 
omeškania.
V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela, má objednávateľ 
právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela za každý deň omeškania 
s odovzdaním diela alebo jeho časti.

Č1.6.
Prevedenie a úhrada prác nad rámec Zmluvy 

Akékoľvek práce nad rámec tejto Zmluvy budú riešené osobitnou zmluvou

Naviac práce, ktoré vyplynú zo zväčšenia výmer uvedených v tejto Zmluve, budú ocenené na 
základe jednotkových cien podľa tejto Zmluvy. Naviac práce, ktoré ako práce nie sú 
uvedené v tejto Zmluve, budú ocenené na základe dohody zúčastnených strán.

ČI.7.
Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko uvoľnené, vypratané v zmysle čl.3 tejto 
zmluvy.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných podmienkach pripravenosti staveniska 
zo strany objednávateľa:
stavenisko upravené podľa projektovej dokumentácie odovzdané a prevzaté investorom, o 
prevzatí staveniska sa prevedie záznam v stavebnom denníku
miesto pre bezpečné uloženie materiálu, jeho vyloženie a premiestnenie na miesto realizácie.

ČI.8
Odovzdanie a prevzatie

Pri odovzdaní a prevzatí diela uvedeného v predmete Zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ ešte pred zabudovaním materiálov dodá objednávateľovi certifikáty, resp. 
osvedčenia výrobkov a materiálov, ktoré budú zabudované.
Zhotoviteľ oznámi 3 dni pred ukončením prác odberateľovi, kedy bude dielo, ktoré je 
predmetom tejto Zmluvy, pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe oznámenia 
zhotoviteľa sa zaväzuje bez zbytočného odkladu dohodnúť so zhotoviteľom termín prevzatia 
diela.
Zhotoviteľ a objednávateľ o odovzdaní a prevzatí diela ako celku vystavia preberací zápis.
K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: stavebný denník, doklady o komplexnosti 
a kvalite diela, certifikáty resp. osvedčenia akosti zariadení, výrobkov a materiálov v zmysle 
platných predpisov a noriem.
Objednávateľ môže vyzvať zhotoviteľa k účasti na preberacom konaní celého diela a to min. 3 
dni pred jeho konaním. V takom prípade zaisti zhotoviteľ účasť svojho zodpovedného 
zástupcu.
Záručná doba bola vzájomne dohodnutá v trvaní 24 mesiacov na kompletné bezpečnostné 
zariadenie , 60 mesiacov na jej montáž . 120 mesiacov na povrchovú úpravu . Záručná doba sa 
skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začiatkom preberacieho



konania , alebo počas ktorej neoprávnene odmietol dielo prevziať. Záručná doba začína 
plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

Č1.9.
Stavebný denník

10.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého ma
povinnosť zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto Zmluvy. V priebehu 
pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Zhotoviteľ predkladá 
stavebný denník technickému dozorovi denne. Povinnosť viesť stavebný denník končí 
zhotoviteľovi odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom. _ ^

10.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Ak 
objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 2 dní k 
záznamu pripojiť svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že so záznamom súhlasí.

O .I O
Uzatvorenie Zmluvy

12.1. Zmluva o dielo môže byť zmenená len formou písomného dodatku obojstranne podpísaného
zmluvnými stranami.  ̂ _ .

12.2. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
12.3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po l vyhotovení.
12.4. Platnosť Zmluvy je do uplynutia záručných dôb.
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