
ZMLUVA O DIELO

Objednávateľ: Obec ČAKAJOVCE

Štatutárny zástupca 
Adresa:
IČO
Bankové spojenie: 
Č. účtu:
Tel.

Milan Greguš
Obecný úrad Čakajovce , 951 43 Čakajovce 58 
00307807
Prima banka Slovensko a.s.
SK22 5600 0000 0008 0531 6002
037/7793790,0905 797 675 (ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
zapísaný v Obchodnom registri:
So sídlom:
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Zastúpený:

NOVAFENZ s.r.o.
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21883/N
Malé Zálužie 167, 951 24 Malé Zálužie
44072201
SK2022560419
CSOB
SK 23 7500 0000 0040 0751 8257 
Peter Novotný -  konateľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

oba ď a le j s p o lo čn e  n azýva n í iba  ako  „účastníci“ a lebo  „účastn íci te jto  zm lu vy“ 
uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a násl. 
Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. Touto zmluvou 
sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za jeho 
zhotovenie. ' ’’
Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného 
obdobného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je treba 
podpis inej osoby.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie prác na diele „Vybudovanie oplotenia dvoch 
oddychových zón v obci Čakajovce 2022“. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať nasledovné 
práce a dodávky: dodávka a realizácia prednej časti oplotenia Ihrísk / 2 ks / s bránkami
a betónovým oplotením, v zmysle zadania objednávateľa:

Na základe cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy

2. Zhotovitel sa zaväzuje zrealizovať dielo vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri 
dodržaní projektovaných parametrov, platných STN, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov,
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vydaného stavebného povolenia vrátane vyjadrení zainteresovaných orgánov štátnej správy, 
prevádzkovateľov (príp. majiteľov) a ostatných dotknutých orgánov. Všetok prebytočný materiál 
bude likvidovaný v súlade so zákonom o odpadoch a doklady o jeho likvidácii budú 
odovzdávané priebežne.

3. Zhotovíte!' zabezpečí všetky opatrenia na zamedzenie šírenia hluku počas výstavby tak, aby 
nepresiahla prípustnú mieru hluku.

4. Zhotoviteľ je ďalej povinný odovzdať všetky potrebné doklady k úspešnej kolaudácii vrátane 
úradných skúšok potrebných podľa slovenských predpisov. Dokladová časť bude odovzdaná 3x 
v papierovej forme

II. Cena diela

1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., o cenách a vykonávacími predpismi sa účastníci dohodli 
na celkovej cene za dielo bližšie špecifikované v článku I. tejto zmluvy vo výške:

11 815,20€/sDPH vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH)

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena obsahuje všetky práce nutné k bezchybnému vykonaniu diela, že 
pri spracovaní cenovej ponuky zohľadnil všetky požiadavky objednávateľ, že mu boli známe 
všetky podmienky súvisiace s realizáciou diela a že tieto vedomosti zohľadnil v cene diela. 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť v prípade, ak 
zhotoviteľ pri spracovaní cenovej ponuky urobil chybu (numerická chyba, zlé cenové zaradenie, 
nezaradenie niektorých položiek vyplývajúcich z podkladov do ceny a pod.) Žiadne požiadavky 
na úpravu ceny spôsobené nepresnosťou meraní a výpočtov nebudú po podpise tejto zmluvy 
akceptované. Záväzným údajom v prílohe č. 1 tejto zmluvy -  ponuka zhotoviteľa, sú iba 
jednotkové ceny. Ostatné informácie o množstvách a rozsahu prác sú iba informatívne a pre 
zmluvné strany nezáväzné.

3. V prípade zmien vyvolaných objednávateľom, sa cena upraví podľa súpisu jednotkových cien 
uvedených v prílohe č. 1. Pokiaľ sa tieto práce a dodávky v prílohe č. 1 nevyskytujú, predloží 
zhotoviteľ cenovú ponuku na uvedené zmeny.

4. Cena je pevná a nemenná, výnimky z ceny sú prípustné iba v prípade výskytu 
nepredvídateľných okolností, ktoré sa môžu objaviť v priebehu výstavby -  tieto sa budú riešiť 
na základe vzájomnej dohody účastníkov formou očíslovaných dodatkov k tejto zmluve,

5. Podpisom súpisu všetkých vykonaných prác a zisťovacieho protokolu objednávateľom vzniká 
zhotoviteľovi právo fakturovať odsúhlasenú cenu daňovým dokladom vrátane DPH v zákonnej 
výške. Zhotoviteľ je povinný ku faktúre predložiť súpis vykonaných prác, atesty, certifikáty 
zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, resp. iné potrebné dokumenty.

6. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru za všetky vykonané a ukončené práce na diele. 
Fakturované budú len skutočne vykonané práce. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis 
vykonaných prác podľa predchádzajúceho bodu 6. tohto článku. Bez týchto náležitostí bude 
faktúra zhotoviteľovi vrátená k prepracovaniu.

7. Splatnosť faktúry 14 dní a je dohodnutá za všetky vykonané práce a dodaný materiál.
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III. Doba realizácie

1. Prevzatie staveniska: 10.2.2022

2. Začiatok prác: 02/2022

3. Dokončenie diela: 10.03.2022

IV. Záruka na dielo

1. Účastníci sa dohodli na záruke ohľadne príslušných parametrov a vlastností celét.j diela 
v dĺžke 60 mesiacov odo dňa prevzatia celého a bezchybného diela objednávateľa 
generálnemu investorovi. Na dodávky tovarov, strojov a zariadení sa vzťahuje záruka v dĺžke 
podľa obchodných podmienok príslušného výrobcu.

V. Dohody o zhotovení diela

1. Objednávateľ prehlasuje, že odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do: 10.02,2022

2. Požadované doklady k realizovanému dielu (protokoly o skúškach, atesty použitých materiálov) 
budú odovzdávané v priebehu realizácie stavby v jednom vyhotovení na základe požiadavky 
objednávateľa, prípadne podľa spresneného harmonogramu.

3. Oprávnený zástupca objednávateľa k schvaľovaniu realizovaných prác je Milan Greguš, 
oprávnený zástupca dodávateľa k schvaľovaniu dodatkov v zmluve v zmysle o dielo je 
konateľ.

4. Zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť splnomocnenie oprávnenej osoby k podpisovaniu 
všetkých dokladov a tlačív na predmetnej stavbe.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa vyhotovovať fotodokumentáciu 
o jednotlivých dielčích celkoch najmä, ktoré budú ďalšou činnosťou zakryté.

6. Strany sa dohodli, že priebeh realizácie prác bude podchytený v stavebnom denníku, v ktorom 
budú vykonané denné zápisy o činnosti na stavbe, vzájomná komunikácia -  požiadavky, 
upozornenia strán. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ, oprávnenými osobami na vykonanie 
zápisov v stavebnom denníku sú za objednávateľa

VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie 
obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

3. Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa tohto zmluvného vzťahu, 
sú účastníkmi považované za dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka. 
S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných 
právnych predpisov, žiadna zo strán nie je oprávnená použiť alebo poskytnúť informáciu
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o predmete zmluvy, alebo o zmluvných vzťahoch iným osobám bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhého účastníka.

4. Súčasťou zmluvy o dielo sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 -  Cenová ponuka zhotoviteľa

5. Účastníci prehlasujú, že sa oboznámili s prílohami tejto zmluvy, tieto v celom rozsahu 
akceptujú a zaväzujú sa všetkými ich ustanoveniami riadiť, resp. sú týmito viazaní,
V prípade rozporu ustanovení uvedených v tejto zmluve o dielo s jednotlivými prílohami, platia 
ustanovenia tejto zmluvy o dielo.

Objednávateľ: Zhotovíte!’:

Stránka 4 z 4


