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ZMLUVA O DIE LO

č. OO~ (2"P / 20 2 2./ / c '3
uzavretá podľa § 536 IIIUlS/. zákona Č. 513/1991 Zb.(Obchodn ého zákonníka) v platnom znení

čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov
Sídlo
Štatutárny orgán
I ČO

DIČ

Bankové spojenie
!BAN

Kontaktná oso ba
Telefón
e-mail

(ďalej len " Objedn ávate ľ")

1.2 Zhotovítel':
Názov
Sídlo
IČO

DIČ

IČDPH

Bankové spojenie
!BAN

štatutárny orgán
Zapísaná v:

Zástupca oprávnený konať:

a) vo veciach technických
b) vo veciach realizácie
Telefón/fax
e-mail

(ďalej len " Zhotoviteľ" )

Mesto Levoča

Námest ie Majstra Pavla, 054 OI Levoča

Ing. Miroslav Vil kovský, MBA - primátor mesta
00329321
2020717754
UniCredit Bank Slovak ia, a.s., Levoča
SK45 1111 00000010 19345046

Ing. Lenka Petrášová
+ 42 1 53 451 40 Ol
mesto@levoca.sk

ARPROG, akc iová spo ločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 Ol Poprad
36168335
20200 16889
SK202001 6889
Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
SK62 1100 0000 0026 2538 0 145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 14130875
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Obchodnom registr i Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sa, vložka č . : 304/1'

Juraj Gallik
Juraj Gallik
+421 52 431 80 OO
arprog@arprog.sk

čl . II.
VÝCHO DI SK OVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Názov stavby: "Terénne / sadovnicke úpravy pre bytové domy s úpravou chodníka" . Stavebné
práce sa budú realizovať v zmysle vyp racovanej ceno vej ponuky a v súlade so schválenou
Smern icou mesta Levoča o verej nom obstarávaní Č . 02/2022 zo dňa 31.03.2022.



čl. III.
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tej to zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v tej to zmluve,
v súlade s ce novou ponukou, vo vla stnom mene a na vlastnú zodpovednosť Zhotov i te ľom. pri
dod ržaní platných STN, technologických postup ov a všeobecne z áväzných technických
požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s:

- oceneným výkazom výmer - položkov ý rozpočet (príloha č. 1 k Zmluve o dielo).
3.2 Zhotov i t e ľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska.

3.3 Zhotov it e ľ vyhlasuje, že :

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnost i súvisiace s reali zovaním predmetu
zmluvy a sú mu známe všetk y technícké, kval itatívne a kvant itatívne podmienky vykouania
diela,

b) riadne sa oboznámil so všetkou dokumentáciou špecifikuj úco u požiadavky na vyk onaníe
diela , ako aj so skutočným stavom na mie ste, na ktorom má byť dielo podľa tej to zmluvy
realizované,

c) predmet zmluvy je mu jasn ýa na základe svojej odbo rnej spôs obilosti, technického vybavenia
a personálu, ktorý má k di spozicii, je schopný ho vykonať riadne, včas , kompletne a na
požadovan ej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetk ými jej prílohami , s prí slu šnými
právnymi predpismi , ako aj technickými normami požadovan ými projektom stavby,

d) zodpovedá za to, že on a rovnako všetc i jeho subdodávatelia disponujú všetkými certifikátmi,
licenc íami , povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre riadne a včasné

vykonanie všetkých prác, dodávok a služieb v rozsahu tejt o zmluvy a v súlade s tout o
zmluvou a v zmys le príslu šných platn ých všeobecne záväzných právnych predpi sov a
techn ických noriem Sloven skej republiky v Európskej únie .

3.4 Zhotov i te ľ preveril pred podpisom tejto zmlu vy všetk y, obj ed návateľom mu odovzdané
dokumenty, čo do správnos ti, úpln osti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým
dokumentom poro zumel, a že je schopný dielo riadne vykonať.

3.5 Zhotov i te ľ nie j e oprávnený v prieb ehu plnenia diela uplat ň ovať nároky a požiadavky na úprav u
ceny diel a z dôvodu nepresno sti výkazu výmer ako aj z dôvodu navýšenia cien vstupných
materiálov alebo ceny práce, nakoľko cenovú ponuku vypracova l na základe výka zu vý mer a má
za to, že výkaz výmer zodpov edá rozsahu prác , ktoré j e potrebné na diele vykonať. Práce naviac
j e možné uplatňovať len v pr ipade nepredvídateľných okolnos ti, ktoré nastanú počas reali zácie
diela. Práce naviac j e možné uplat ňovať len súlade s §18 Zák. o verej nom obstarávani Č . 343/20 15
Z.z.

3.6 Investorom diela je objednáva te!'. Dielo je financ ované z vlastnýc h finančných zdrojov verej ného
obstarávateľa Mesta Levoča.

čl. IV.
ČAS PLNENIA

4. 1 Term íny plnenia diel a :

dokončen ie diela je najneskôr do 14.10 .2022
predp okl adaný term ín odovzdania staveniska: 15.8.2022
zhotovi te ľ j e povinný prevziať stave nisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5)
pracovnýc h dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzat ie staveniska.
zhotoviteľ j e povinný začať so zhoto vovaním diel a najneskôr do piati ch (5 ) prac ovných dn i
odo d ň a prevzatia staveniska. Vyššie uvedené terminy a lehoty j e možné men iť len na základe
písomn ého súhlas u Objednávateľa .

termin uvo ľnenia staveniska je do 5 pracovných dní od protokolárneho prevzatia stavby.

4.2 Miestom plnenia diela je poze mok parcela č . KN-C 3056/16, 3056/40 v katastrá lnom území
Levoča.
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4.3 Práce na rea lizácii predmetu zmluvy budú zo stra ny Zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvný ch
ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou oso bo u: Juraj Ga llik. Zho tov ite!' sa
zaväzuje, že men ovan á odborne spôsobilá osoba bude k dispozícii počas celej doby plnenia
predmetu Zo D.

4.4 Zhotoviteľ je povi nný bez meš kania i nformovať Objedn ávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni
alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškan ia doby dokončenia d iela doh odnutej touto
zmluvou.

4 .5 Za dokončené dielo sa považuje d ielo po j eho úplnom a riadn om vyhotoveni pod ľa do hod nutého
rozsahu a po protokolárnom odovzdani a prevzatí die la.

4 .6 Zm luvný te rmin uvedený v bode 4. 1 j e termín najneskoršie prí pustn ý a neprekro čiteľn ý s
výnimkou:

vyššej moci, t.j . v prípade uda lostí , ktoré nie sú závislé od vô le zmluvných strán a tieto ich
nemôžu ovp lyvn iť (neočakávané prírodné a iné javy, pandémie) ,
v prí pade zm ien rozsahu diela podľa po kynov Objednávate ľa ; v príp ade zmeny rozsahu diela
zm luvné stra ny vždy uzavrú dod atok k tej to zmluve, kde bude uve dená zmena rozsahu a cena
diela a z toho vyplývaj úca zme na termínu ukončenia die la ,
vyda nia príkazov, zákazov a ob medze ní vyda ných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané
v dôsledku kon ania alebo nekonania Zhotov iteľa .

4.7 Dokončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho riad ne odovzdan ie Objednávate!'ovi
po protokolom odovzdani a prevzatí díela, vrátane dokladov a certifikátov v súlade s platnými
tec hnickými norm am i a platnými právn ym i predpis mi , v ktorom bude oboma zm luvnými
stranami stanovené, že d ielo j e odovzdané bez takých vád a nedorobkov, ktoré by bráni li jeho
trvalému užívani u. Chýbaj úce dok lady a certi fikáty sú dôvodo m nep revzat ia di ela .

4 .8 Dod rža nie času plnenia zo strany Zhotov iteľa je záv islé od riadneho a včasného spo lupôsobenia
Objedn ávateľa doh odnutého v tejto zm luve. Po dobu omeškan ia Objedn ávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je Zhotovi te!' v omeškaní so splnením záväzku.

4 .9 V prípade exi stencie nev hodných poveternostných alebo klimatických podmienok je Zhotoviteľ

oprávnený prerušiť vykonávanie d iela. Na prerušeni e vykonávania die la je Zhotoviteľ povinný
upozorn iť Objednávateľa aj záp isom v stavebnom den niku . O dobu pre rušenia vykonávan ia d iela
sa pred lžuje lehota na zhotovenia a dokončen i e d iela. Za nevh odné poveternostné podmienky sa
považuj ú pod mienky. za ktorých nie j e možné zrealizovaťjednot l ivé druhy prác podľa podmi enok
príslušných EN, STN.

čl. V.
CENA

5.1. Cena diela je ce nou stanovenou na základe P r íloh)' č . I k Z m luve o dielo : ocenený- Výkaz
výmer - podložkový rozpo čet v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb ., o ce nác h, v znen í neskorších
predp isov a predstavuje čiastku:

5.2. Teréne/sadovnícke úpravy 7 178 , OO EUR
5.3 . Úprava chodnika 650 ,12 EUR

Cena diela bez DPH 7828,12EUR
DPH 1565,62 EUR

Cena d iela vrátane DPH / Cena celkom 9393,74 EUR

(s lovami: Deväťtisíctristodeväťdesiat tri EUR štyr i dsaťsedem centov)
5.4 DP H je stanovená vo výške a sadzbe pod ľa prís lušné ho právneho predpisu, platného v dobe

podpisu tejto zmluvy .

5.5 V cene podľa od s. 5.1 tejto zm luvy sú ob siahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie zaríadenia staveniska zhotoviteľa ajeho strážen ie, pripadné pop latky za záber
a užívanie verej ný-ch a iných plôch mimo pl ôch vo vlastníctve obstarávat e ľa pre zriadenie
staveniska, bezpečnostné opatren ia. prípadné dočasné dopravné značen i e, všetky ostatné náklady
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zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, ďalej vše tky potrebné náklady na atesty, cert ifik áty
stavebnýc h výrob kov a mate riálov, porealizačné zameranie stavby.

5,6 Zhotov i te ľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predÍžením lehoty vykonania diela, ktoré sám
zavini!.

5.7 Zmluvu o dielo možno zmen iť počas j ej trvania bez nového verej ného obstaráva nia len za
podmienok pod ľa § J 8 ZoVO ,

5.8 V prípade nevykonania niektorých prác, resp . činnost i uvedených v ocene nom výkaze výmer zo
strany Zhotov i teľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto pr ípade budú tieto
práce z ceny diela odpoč ítané a to v cene podľa oceneného výkazu výmer.

5,9 Postup úpravy ceny pri rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovn ý:

každá zmena vyvolaná niektorou zo zmluvných strán opro ti ocenenému Výkazu výmer (resp .
rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpisaná zástupcami Zhotoviteľa ,

Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkm i real izácie die la,
v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotovite ľ dodatok k rozpočtu , ktorý
bude obsahovať:

a) položkovite ocenený Výkaz výmer naviac prác ,
b) sprievodnú správu,

pre ocenenie Výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytova li v po!ožkovom rozpoč te bude používať ceny
z položkového rozpočtu,

b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte nevyskytovali , predlož i Zhotov i te ľ

osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa j ednotkových c ien uvedených
v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie naviac prácam,

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená v zmys le písm. b) toht o čl ánku , alebo
nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smernýc h ori entačných cien, na zák lade
stavebného softvéru CENK ROS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané .

dodatok k tejto zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami dotý kajúci sa zmeny ceny diela,
bude oprávňovať Zhotov i te ľa k up l atňovaniu zmenen ej ceny vo faktúre,

čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Zhotov i te ľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce jednou č i astkovou faktúrou
a konečnou vyúčtovacou faktúrou vystavenou zhotov i teľom najneskôr do 10 pracovných dni po
ukončení preberacieho konania celého diela, Konečná fakt úra bude obsahovať súp is uhradenej
čiastkovej fakt úry a rozdiel ceny k úhrade pod ľa dohodnutej ceny vrátane DPH.

6.2 Objednávateľ neposkytuj e Zhotov iteľov i na plnenie pod ľa tej to zmluvy počas rea lizác ie diel a
žiad ne preddavky ani zálohy z ceny die la, Faktúra bude obsahovať všetky náležitost i daňového
dok ladu v zmys le zák. Č . 222/2004 Z, z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6.3 Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitos ti:

označenie "faktúra" a jej č íslo ,

identifikačné údaje Objednávate ra a Zhotovítera ( IČO, DIČ, IČ DPH. síd lo), reg istrác ia
označenie banky a číslo úč tu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
č íslo zmluvy a označen ie fakturovanej čast i diela,
deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu j ej splatnosti, faktu račné obdobie.
fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH ,
náležítosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
Objednávateľom potvrdený súpis vykonanýc h prác

6.4 Súčasťou faktúry musia byť nasledov né doku menty (podpísané oprávneným zástupcom
zhotoviteľa) :

krycí list faktúry,
súpis vykonaných prác .
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6.5 V prípade. že faktúra nebude obsahovať náležitosti uved ené v zmluve , Objednávateľje oprávnen)'
vrátiť j u Zhotov iteľov i na dop lneni e. V tako m prípade nová lehota sp latnos ti začne plynúť

doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť. správnosť a úplnosť údajov uveden ých v nim
vypracovanom súpise vyko návaných prác .

6.7 Zhotov it e ľ musí svoj e práce vyúčtovať overiteľným spôsobo m. Faktúra musí byť zos tavená "
prehľadne a pri tom sa mu sí dodrž iavať poradie položiek a označen ie. ktoré j e v sú lade
s oceneným vý kazom prác a odsúhlasené technickým dozorom obj ednávateľa .

6.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dn í odo d ň a jej doručenia Objednávateľovi spo lu so všetkým i
prílohami. Faktúra budú predkladané v štyroch originá lnyc h vyh otoveni ach .

č l . VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotov i te ľ zodpovedá za to. že die lo j e zhotovené podľa prípr avnej a projek tovej dokument áci e,
oceneného Vý kazu výmer a po dmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastn osti
dohodnuté v zmluve. zodpovedaj úce platným technickým predpisom a STN . vy hláška m
a zákono m vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vla stnosti. ktoré by rušili. a lebo znižo va li
hodnotu a lebo schopnosť jeho pou žívania .

7.2 Zhotov i te ľ zodpo vedá za to. že dodané množstvo a vykonané práce sa zhoduj ú s údajmi
uvedenými v súp ise prác .

7.3 Zhotov ite ľ zaručuje, že použit é materiály sú nové. v prvej akostnej tríede, zodpovedaj ú
požiadavkám Objednávateľa a obvyk lým štandardo m.

7.4 Objed návateľ príp adné reklamác ie vady die la v zá ručnej lehote uplatní bezodk ladne po ich zistení
písomnou formou .

7.5 Zhotov i teľ zodpo vedá za vady. ktoré dielo má I' čase j eho odovzdania obj ednávateľov i . Za vad y.
kto ré sa prejavili po odovzdani d iela zodpovedá zhotov i t e ľ vtedy. ak bo li spôsobené poru šením
jeho povinn osti.

7.6 Zhotov ite ľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo I' trvaní 60 mesiac ov. I' zmysle § 562 ods.
2 písm. c) Obchodného zákonníka Č. 513 / 199 1 Zb. v znení neskorších predpi sov a zač ina plynúť

od dátumu odovzdania a pre vzatia komp letn ého diela uvedeného v preberacom pro toko le s
výn imkou výrobkov. mat e riálov . za riade nia kon štrukc ií. u ktorých bude záručná dob a zhodná so
záručnou dobou poskytnutou na ten to materi ál. výrobky, zaríadenia a kon štrukcie ich výrobcami.
V pr ipade. že dôjde k rekl am ácii vád diela a tieto budú Zhotov ite ľom v záručnej dobe ods trán ené.
záručná doba na čast i diela. ktoré boli prevzat é po reklam áci i. začína plynúť dňom prev zat ia
uvedeného v zápisnici plat í na dobu ďa lších 24 mesíacov. ktorá vša k neu plyn ie skôr ako záručná

doba uvedená v prvej vet e tohto bodu Zmluvy.

7.7 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za ško dy. ktoré vzni knú Objednávateľov i v dôsledku
nesplnenia zm luvných podm ienok.

7.8 Zm luvné strany sa doh odl i. že I' prí pade ned održani a kval ity použitých mater iálov a nek valitne
zrealizovaných stavebných prác , Zhotoviteľ po up latnení o právnenej rek lamácie uskutoční

neodk ladne náhradné plnenie v požado vanej kvalit e na svoj e náklady.

7.9 Zhotov iteľ po prot okol árnorn odovzda ní diela nezodpovedá za po ruc hy. vzniknuté haváriam i,
prírodnými katastrofam i a nevhodným i zásahmi tret ích osôb.

7 .10 Zhotovi teľ sa zaväzuj e uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdrža nia oznámenia o vad e a začať

s odstra ňovan ím vád d iela najn eskôr do 5 dní od prevzat ia p ísomného upl atnen ia oprávnenej
rek lamácie Objednáva teľa a vady odstrán iť v lehote stanovenej objed návate ľom . Ma xim álna
lehota na ods tránenie vád je 14 kalendárn ych dn i.

7.11 Zhotovi t e ľje zodpovedný za straty a lebo škody na majetku . zranen ia a lebo usmrte nia tret ích osôb,
ktoré môžu nastať počas vykonávan ia d iela a lebo ako j eho dôsledok .

7.12 Zmluvné stra ny sa dohodli pre prípad vady die la. že počas záručnej lehoty má Objednávate ľ práv o
požadovať a Zhotov i teľ povinnosť bezpl atn ého odst ráne n ia vady .
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7. 13 Ak Zhotov i te ľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávate ľ zabezpeč i t' ich
odst ránenie na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.

7.14 Záručná doba sa predl žuje o dobu započatú dňom oznámenia vád a končiacu d ň om odst ránenia
vady Zhotov i te ľom .

7.15 Zhotoviteľ nezodpoved á za vady diela, ktoré boli spôsobené použitim podkladov a vecí
poskytnutých Obj edn ávate ľom a Zhotov i te ľ ani pri vynaložení všetkej starostlivost i nemohol
zist i ť ich nevhodnosť alebo na IlUupozorn il Objednávateľ a ten na ich použit í trval.

7.16 Na písomn ú žiadosť obj ednávate ľa j e Zhotov i te ľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované
vady odstrán iť, aj keď neuznáva, že za vady zo dpovedá . V spornýc h prípadoc h znáša ná klady na
odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamác ií Zhotovite ľ.

čl. VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Práce na reali záci í diela musia byť vyko nané pod ľa zmluvnýc h ustanovení na profesionálnej
úrov ni a musia vyhovovať § 43 g zákona Č . 50/76 Zb. v zne ní neskoršich predpisov. Materiá ly a
výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne do brej kva lityamusia splňať požiadavky
§ 43 f zákona Č. 50/76 Zb. v znení neskorších predp isov a zákona Č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znen i neskoršich predpisov . K dodaným materiálom a výrob kom musia byť

do ložené certifikáty , osvedčen ia o vho dnost i ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie
predmet ných tec hnológií a pod., naj neskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania
Objednávateľov i ich archivuje Zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku .

8.2 Výrobky a mat eriály určené na vykonan ie d ie la musí Zhotov i teľ dodať bez akýc hkoľvek práv
tretích osôb.

8.3 Zhotoviteľ vykonáva činnost i spojené s predmetom plnenia na vlas tnú zodpovednosť, na svoj e
náklady, rešpektujúc právne predpi sy, roz hod nutia, techni cké normy a špec ifikácie.

8.4 Zhotovite ľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdrav ia všet kýc h svojich zamestnancov
a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybuj ú v m ieste plnenia diela.

8.5 Zhotoviteľ nesmie reali záciu diela ako ce lok odovzdať inému subjektu bez predch ád zajúceho
písomného súh lasu Objed návateľa.

8.6 Zhotov iteľ nevykoná žiadne zmeny prác a mat eriálov bez odsúh lase nia Objedn ávateľom. Všet ky
požiadavky na príp adn e technicky zdôv odnené zme ny, musia byť zapísané do stavebné ho
de nníka a až po ich odsúhlase ni Objednávate ľom môže zmeny Zhotovi teľ realizovať. Práce, kto ré
Zhotoviteľ vyko ná bez súhlasu Objednávateľa odc hyl ne od zm luvnýc h doj ednaní , nebudú
uhra dené.

8.7 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súč inností s
Objedn ávate ľom a podľa jeho pokynov . Zhotoviteľ má však povinnosť upozorn iť na nevhodnosť

pokynov Objednávateľa. Inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôs ledku takéhoto
por ušenia povinností.

8.8 Zhotov i teľ písomne vyzve Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú
v ďa lšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa sta nú neprístupnými . Vý zva musi byť doručená

Objednávate ľov i písom ne, najmenej 4 dni vopred. V pt ípadc, že sa zás tupca Objednávateľa po
riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je pov inný uhradiť náklady
dodatočného odkryt ia, pokia ľ také od krytie požad uje. Ak sa pri dodatočnom odkryt í z ist í, že práce
bol i vykonané vad ne, nesie nák lady dodatočného odkrytia zhotovi teľ.

8.9 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti
za prípadne vady a nedostatky.

8. 10 Pri realizácii diela musí Zhotoviteľ dodržať príslušné predpi sy a normy, najmä:

všetky všeobecne záväzné právne predpi sy, najmä stavebný zákon Č. 50IJ 976 Zb. v znení
neskorších predpisov a k nemu prí slušné vykonávacie prepi sy, Vyhl ášku Č . 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuj ú podrobnost i o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
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všeobecných technických požiadavkách na stav by užívané osobami s obmedze no u
schopnosťou pohybu a ori entácie,
všetky platné Slovenské technické normy, vzťah ujúce sa na predmet zmluvy, vydaných
Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo Slovenskej republiky, resp . Slovenským
ústavom technickej normalizácie Brati slava,
Záko n NR SR Č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdrav ia pri práci v znení neskorších
predpisov,
Zákon NR SR č 3 J4/200J Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskor ších predp isov,
Na riadenie vlády Sloven skej republiky Č . 396/2006 Z. z. o minim áln ych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko,
Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgán ov verejnej moci a prí s lušných organizácii,
Na riaden ie vlády SR Č . 391/2006 Z. z . o minim álnych bezpečnostných a zd ravotných
požiadavkách na pracovi sko,
Na riadenie v lády SR Č. 392/2006 Z. z. o minim álnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri použivan Í pracovn ých prostr iedk ov,
Nariadenie vlády SR Č . 395/2006 Z. z. o minimálnych požiad avkách na poskytovanie
a pou žívani e oso bných ochran ných pracovn ých pro striedkov,
Na riadenie vlády SR Č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavká ch pri ručnej manipu láci í
s bremenami ,
Zá ko n N R SR Č . 355/2007 Z. z. o ochrane, pod pore a rozvoji verej ného zdravia v zneni
neskorších predpisov.

8. 11 Zhotoviteľ zaručuj e. že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnu tné k zhotoven iu diela,
a že t ieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokonč iť .

8. 12 Zhotoviteľ zrea lizuje diel o kvalifikovanými za mestnancami. Zhotovite ľ zod povedá za to, že bude
mať pre zamestnancov vše tky potrebné úradn é povo leni a a platné kva l ifikačné potv rdenia pre
realizáciu diela.

8. 13 Zhotov i teľ vykon á diel o v rozsahu, kvalite a termínoch pod ra tej to zmluvy .

8.14 Zhotov ite ľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkýc h prác a stavebnýc h metód
pou žívaných na stave nisku a pracovisku.

8.15 Zhotov i teľ po celý čas realizác ie diela a odstra ňovan ia jeho vád a nedo robkov:

zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdrav ia pr í prá ci za všetk y osoby na sta ven isku, bud e
udržiavať stavenisko a die lo (pok iaľ nie je dokončené a odovzdané do uživan ia
Objedn ávateľovi) v ná ležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozílo nebezpečenstvo a ďalej

zabezpeč í. aby všetky osoby na stavenisku bol i riadn e inštruované a plnil i všetky pokyn y
týkaj úce sa bezpečnosti práce pod ľa platného práva.
vy koná vše tky primeran éopatrenia na ochra nu verej nost i a životného pro stredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeni u škody na verej no m maj etk u, proti zas ahovaniu do práv tretích osôb
násled kom zneč isten í a, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin , vznikaj úcic h v dôsledku
j eho č inností.

8.15 Zhotov i te ľ počas vykonávania diela j e povinný na stavenis ku a v jeho oko li zachovávať poriadok
a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo pr iebežne odpratávať a odvážať zo stavenis ka
všetok stavebný odpad, vzniknutý j eho č innosťou a bude ho l i kv idovať a ukladať len na miestach
k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení dopl ňuj ú c i ch

nes korších predpisov.

8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp . pracovisku:

bude zamestnávať pracov níkov len so zdravotnou a odbornou spósobi losťou na určený druh
pracovnej č i n nost i,

bude dodrži avať bezpečnostné, hygienické, po žiarne pred pisy a predpisy pre ochranu
život ného prostredia,
zabezpeč i si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti

práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
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upozorní Objedn ávateľa na vše tky možné riziká, ktoré by mohli v iesť pr i jeho č i nnost i na
pracovisku k ohrozeniu život a, zdravia pracovnikov objedn á vateľa alebo tret ích osôb alebo
k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a obj ektov,
bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp , pra covi sku
Objedn á vateľa ak é koľvek alkoholické nápoje a omamné látky.

8.17 Zhotov iteľ pr i real izácíi diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedo šlo ku
škodám na majetku správcov inžin iersky ch sietí, majetku Mesta Levoča a suse diacich objektov.
V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane Zhotov ite ľa, tak ich Zhotov i t e ľ odstráni
na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci , súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich
odstránení a vyč ís l en í odpoč ítaná z jeho konečnej faktúry za diel o .

8. 18 Spolupôsobenie Objednávateľa:

spo lupô sobením Objedn á vateľa sa roz umie plnenie povinnosti Objednávate ra , ktoré je
nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu pov inn osti Zhotov i t eľa, najmä k riadnemu
a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti Zhotov i teľom a k riadnemu a včasnému

odst ráneniu prípadn ých vád diela Zhotov i te ľom .

Objednávate I' v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzv anie Zhotov i t e ľa súč i nnosť

pri zaobstarávani podkladov potrebných pre reali zácíu diela, doplňujúcich údajov, spresnení
podkladov, vyjadrení a stanov ísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupôsobenie poskytne Zhotovite ľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak
v primeranej lehote.
Objedn ávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objedn ávateľa na rokovaniach počas

realizácie diela na základe výzvy Zhotov i te ľa, a zabezpeč í priebežné prerokovanie
predkladaných návrhov technických a techno logických riešení v zá uj me zabezpečen i a

pl ynu lého postupu rea lizácie diela.

8.19 V prípade ak Zhotov i te ľ zadá subdo dávku al ebo ďalej deleguj e ak ú koľvek úlohu týkajúcu sa
vy konania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác , dod ávok a/alebo služ ieb súvis iacich so
zhoto vovaním diela ktor émukoľvek z jeho subdod ávateľov (ďalej len subdodávate lia), zhotovi teľ

bude :

v plnom roz sahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela ( časti zhotovova ného diela)
taki sto, ako keby ho vykonával sám,
zabezpečovať, že subdodávate lia sú si pln e vedo mí a v pln om rozsahu dodržiavajú všetky
podmienky tejto zmluvy,
v plno m rozsahu vyplácať su bdod ávate ľov za vše tky subdod ávateľsk é služby a bude uhrádzať

ak é koľvek dodatočné nákl ady súvisiace s takýmito subdod ávate ľsk ý m i vzťahm i . pričom

všetky čast i diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné

náklady Zhotovite ra a na jeho nebezpečenstvo .

8.20 Objed návateľj e povinn ý odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotovi teľ mohol na 110m začať

práce v súlade s podmienkami zmluvy.

8.2 1 Objednávateľ zabezpeč í všetky rozhodnutia orgán ov štátnej správy, potrebné pre vy ko na nie diela .

8.22 Zhotovi t e ľ je povinn ý viesť sta vebný denník s prí slušnými náležitosťami , do ktorého sa budú
zapisovať všetk y skutočnost i podstatné pre naplnenie tejt o zmluvy , najmä údaje o časovom

postupe prác a ich akos ti, zdôvodn enie odchý lok vykonávaných prác od projektu.

8.23 Objedn á vate ľj e povinn ý' kontrol ovať obsah denníka a k zápisom pripájal' svoj e stano viská.

8.24 Obj ednávate I'vyžaduje pod ra zák. č . 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nele gálnom zamestnávani,
pred ložiť od Zhotoviteľa (v rátane su bdod ávate ľov) zozna m zamest nancov, ktori sa bndú
pohybovať po stave niskn. Ak Zhotov i te ľ poru ší ustanoveni a vyšš ie uvedeného zá kona, v
dôsledku čoho by príslušný orgán ala lebo úrad vyrubil voč i Obj edn ávateľovi sankc iu v zmys le
prí slušných ustan oveni zákona, je Zhotov i teľ povinn ý takto vy rubenú sankci u voč i

Objedn ávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasn e nahrad iť všetky náklady vzniknuté
Objedn ávateľovi s uvedenou sankc iou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie
odvo lania voč i uloženej sankci i a pod. Tým nie j e dotknuté práv o Objednávate ra na náhra du
škody.
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8.25 Zhotov ite!' si na svoj e náklady zabezpeč i op lotenie staveniska, dodávky elektr iny, vody a ďa l š ieh

médií na stavenisko po celý čas real iz ácie diela, ak sa nedohodne s Objedn á vateľom inak . V prípade
dohody Objedn á vateľa so Zhotoviteľom, Objednávate!' umožní Zhotovi teľovi prístup k potrebným
médiám, pričom podmienky odberu, vyčíslenia spotreby a ich úhrad y budú dohodnuté pri odovzdaní
staveniska.

8.26 Zhotov ite ľ vyh lasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu zn ámi nasledovn: subdodávatelia, ktorí
sa budú podie!'ať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru) :

Obchodné meno .
Sídlo/miesto podnikania ..
IČO .
Percentuáln y podiel z hodnoty plnenia .
Zapísaná v .
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa ..
Kontakt .

(pozn.: zoznam subdod ávateľov bude rozširený podľa skutočného počtu subdod á vat eľov alebo bude
v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy Zhotov i te ľ nezad áva žiadnu
časť zákazky podľa tejto zmluvy žiadnemu subdodávateľovi) .

8.27 V prípade zámeru rea lizoval' nástu p nového subdodávate!'a a takt iež zámeru realizoval' zmenu
pôvodného subdodávate!'a je zhotovite!' povinný min. 5 pracovných dni v,?pred pred ložil'
Objednávate!'ovi na schvá lenie každého subdodávate!'a, ktorí musia sp lň ať stanovené
podmienky. Súčasťou požiadavky Zhotovi te !'a bude spresnený rozsah prác , ktoré bude pre
Zhotovite!'a realizovať subdodávate!' a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávate!' p ln iť . Zhotovíte!' je povi nný' uv íest'
údaje o osobe oprávnenej konal' za subdodávate!'a v rozsahu požadovanom v zák. Č. 343 /20 15
ZVO. Zistený nesúlad bude Objednávate!' považovať za závažné poru šen ie zmluvných
podmienok s následným uplatnenim zmluvnej pokuty. Zhotovite!' nie je oprávnený bez
písomného súhlasu Objedn ávateľa previesť svoje práva a záväzky pod!'a tejto zmluvy na nového
subdodá vateľa.

8.28 Bez písomného súhlasu Objedn ávateľa pod!'a predchádzajúceho bodu tohto č lánku, formou
aktualizácie pri lohy Č . 2 Informácíe o subdodávate!'och, nemôže subdod ávate ľ vykonával' rozsah
prác stanovený Zhotovite!'om. Objednávate!' za subdod á vate ľa považuje tret iu osobu, ktorá bude
Zhotovite!'om poverená realizác iou vybraných po ložiek rozpočtu stavby na základe zm luvného
vzťahu . Objednávate!' si vyhradzuje právo preveriť uvedené sku točnost i na zák lade dokumentov
predloženýc h Objednávate!'ovi. Zhotovite!' garantuje spôsobilosť svoj ich subdod á vateľov pre
plnenie predm etu zmluvy.

8.29 Zhotov i t e ľ, kto rý sp l ň a defin ičné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevzťahujú
výnimky zákona Č . 315 /2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dop lnen i
niektorých zákonov má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade,
ak dôjde k zmene údajov nap r. k jeho výmazu z regi stra ako partnera verej ného se ktora alebo
ďal šim zmenám, Objednávate!' má právo od stúpiť od tejto zmluvy. Uvedená povinnosť

reg istrácie sa vzťahuje aj na prípadného subdod á vateľa.

č l. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Dielo sa považuje za dokončené d ň om odov zdania díela Objedn ávateľovi písomným protokolom
o odovzdaní a prevzati diela, pričom protokol mu si byť podp ísaný zástup cami obidvoch
zmluvných strán a musi byť v 110m vyj ad rené , že dielo j e odovzdané bez vád a nedorobkov, ktoré
bránia jeho trva l ému užívaniu.

9.2 Objednávate!' nie je povinn ý prevziať dokončené dielo, ak zistené vady a nedorobky bránia
plneniu jeho úče l u .

9.3 Dielo nie je možne prebe ral' po čast i ach. iba v celku.

9.4 Ak Objednávate!' odmieta dielo prevziat', je povinn ý uviesť dôvody. Po odstránení nedostatk ov
opak uje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zá pisnici ,
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9.5 Ak Objednávateľ do IO kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Zhotov í te ľa dielo
neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne Zhotov i te ľovi neoznámí dôvody, pre ktoré
odmíeta díelo prevziat', považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté Objednávateľom

v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z vád
dodaného diela .

9.6 Zhotovíteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadn ym vykonaním a odovzdaním diela
Objednávateľoví nasledovne:

Zhotov íteľ odovzdáva a Objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného
užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovioznámit' najmenej 5 dni vopred pripravenost'
na odovzdanie diela s termínom, kedy sa má vyp í sať preberacie konanie.
O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše Objednávateľ spoločne so Zhotov i te ľom

preberací protokol o odo vzdaní a prevzatí diela.
Ak Objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziat', spíše Objednávateľ a Zhotov i te ľ

zápisnicu, v ktorej uvedú svoj e stanov iská a ich odôvodnenie.

9.7 Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého
rozsahu a po odstránení všetkých vád .

9.8 K preberaciemu konaniu je Zhotov i t e ľ povinný pripravit' všetky doklady, ktoré sú s úča sťou

predmetu plnenia a odovzdat' ich Objednávateľovi , ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania
die la. Ide najmä o nasledujúce doklady:

elaborát kva lity stavby,
kópiu stavebného denníka,
fotodokumentáciu stavby,
porealizačné zameranie stavby.

9.9 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými
nebránia bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziat' , s tým že Zhotov i te ľ takéto
vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v
Protokole o odov zdaní a prevzatí diela. Táto sk utočnost' nebráni nároku Zhotov i teľa na zaplatenie
ceny diel a v sú lade s č l. V. tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú
vady a nedorobky.

čl. x.
ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 Pri omeškaní Zhotov i te ľa s vykonaním diel a má Objednávateľ voč i Zhotov i teľov i právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diel a za každý deli omeš kania . Z hotovite!' je
povinn ý t úto zmluvn ú pokutu uhradiť'.

10.2 V prípade ome škania Objedn á vateľa s úhradou pe ňa žn ých záväzkov Zhotovi te ľov i má
Zhotov i t e ľ voči Objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške
v zmys le ustanovení Obchodného zákonnika . Objednávateľ j e povinn ý tento úrok z omeškania
zap l at iť.

10.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeš kania, dohodnuté touto zmluv ou hradí povinná strana
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejt o s úvislosti škoda, ktor ú
možno vymáhať samostatne.

1004 Ak Zhotov i te ľ neodstráni vady diel a uvedené v preberacom protokol e o odovzdan i a prevzati
diela v lehote určenej na ich odstránen ie aleb o počas záručnej lehoty v čase určenom v tej to
zmluve, zaplatí Objedn á vateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-- EUR za každý deli omeškania
a za každý jednotlivý prípad .

10.5 Ak Obj ednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia reali zácie diel a
v zmluvno m termíne, Zhotovi te!'j u uhradí v plnej výške.

10.6 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotov i te ľa povinnosti dielo riadne dokonč it'
ani jeho ďal ších povinnosti podľa zmluvy .

IO
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10.7 Lehota splatnost i zmluvnej pokuty je do 30 dn í odo dňa doručenia výzvy, ktorou bude up latnená
zm luvná pokuta.

čl. X I.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1 Odstúpe nie od zm luvy mu sí byť oznámené zm luvnej stra ne písomne a j e účinné dňom doručen ia

oznámenia o ods túpení zm luvnej strane.

11.2 Objedn ávateľ môže až do dokončenia d iela odstúpiť od zmluvy v na sledovných prípadoch:

ak Zhotovite ľ j e v konkurznom konaní a lebo reštrukturalizačnom kon aní, a lebo vstúpi do
lik vidácie,
ak Zhotovite ľ mešká s ukončením diela podľa zm luvnej lehoty a ani v primeranej lehote
určenej Objednávateľom d íelo nedokonč í,

ak Zhotovite ľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje
porušen ie podmi enok tej to zm luvy,
ak napriek písomnému upozorneniu Objedn ávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany
Zhotov it e ľa do drža né platné predpisy BOZP, požiarnej oc hrany a ochrany život ného
prostredia na stavbe diela,
ak nie sú po výzve Objed n ávateľa v sta vebnom denníku rea lizované práce v súlade
s požiadavkou na kva litu rea lizácie diela,
ak Zhotoviteľ porušil svoje zm luvné záväzky takým spôsobom, ktor ý neumožňuje vec nú
a časovú rea lizáciu diela.

11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zm luvy v nasledovných prípadoch :

ak Objedn ávate ľ neplni zmluvu, alebo porušil povinno st i z nej vyplývajúce a tým
Zhotoviteľov i znemožní vy konanie diela,
ak Objedn ávateľ bezdôvod ne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu,
ak Objedn ávateľovi písomne bez výsledne urč il dodatočne primeranú lehotu na sp lnen ie
záväzkov, vyplývajúc ich zo zmluvy (ak tieto nepln í) a pí somne prehlási l, že po up lynutí tejto
lehoty od stúpi od zmluvy.

IIA V prípade, že dôjde k predčasnému skončen i u zm luvného vzťahu z dôvodov na strane
Zhotov i te ľa, je Objedn ávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zm luvnú pokutu vo výške IO
% z celkovej ceny diela .

11.5 Ak dôjde k zrušeniu a lebo ods túpen iu od tej to zmluvy na strane Objedn ávateľa bez zav ine nia
Zhotov i t e ľa, bude Zhotoviteľ fakturovať Objedn ávateľovi práce rozpracované ku d ň u zrušen ia
a lebo od stúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zm luvy.
Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných Zhotov i te ľom ku dňu odstúpen ia od zm luvy
zostáva Zhotoviteľovizachovaný a vyúčtuje sa podľa zm luvnýc h cien.

11.6 Zhotov iteľ protoko lárne odovzdá a objedn á vateľ prevezme práce, ktoré Zhotoviteľ vykona l
v priebehu real izácie diela, najneskôr do 30 dn í po od stúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinn ý
predložiť overiteľn é vyúčtovanie vykonaných služ ieb, prác a dodávok vrátane prí slušných
dok ladov.

čl . XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Táto zmluva bo la uzatvorená slobodne a vážne. urč ite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zm luvu
riadne prečítali a s jej obs ahom bez výhrad sú hlasia.

12.2 Ostatné zm luvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonnika a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.3 Ak nie j e možné doručíť ak úkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho
sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne ak ú koľvek písomnosť prevziat".
považuj e sa pí somnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej

pí somnost i späť odosielateľovi , a to aj vted y, ak sa adresát o tom ned ozvie. Domnienka doručenia

platí len v prípade, že sa p ísomnosť doručuje doporučene .
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12.4 Zmlu va je vyhotovená v štyroch rov nopi soc h, z ktorých Objednávatel' obdrží tri (3) vyhotoven ia
a Zhotov itel'jedno (I) vyhotovenie,

12.5 Men iť a dop l ň ať text tej to zm luvy j e možné len formou písomných doda tkov, ktoré budú platn é
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcamí oboch zmluvných strán.

12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické info rmác ie. kto ré im boli zverené
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretim osobám, bez jeho pisomného súhlasu, alebo tie to
inform ácie nepoužij ú na iné účely ako na pln enie podmieno k tej to zmlnvy.

12.7 Objednávatel' v súvislosti s povinnosťou zverej nenia zml uvy pod l'a § 47a Obč ianskeho

záko nníka a § 5a zákona č, 21 1/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infonnácíám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znen í neskorš ích predpi sov, zabezpeč í ochranu práv zhotov i teľa

vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkaj úcich sa obchodného tajomstva a § I I
Občianskeho zákonníka, týkaj úceho sa práva na ochranu osobnost i (ďalej len ,.právne
predpisy"). Objednávate ľ konkrétne zabezpeč í ochranu (ano nymizovanie) tých ustanoven í
zm luvy o díelo (vrátanej jej príloh), ktoré Zhotov i teľ náležite označí. V súlade s § 47a ods , 3
Občianskeho záko nníka tým nie je dot knutá účinnost' týchto ustanovení, ktoré neboli zverej nené .

12.8 Zhotoviteľ vys lovuje súhlas so spracovaním oso bných údajov potreb ných na realizáciu tejto
zmluvy a súčasne vys lovuje súhlas so zverej nením svoj ich údajov a údajov ním oprávnenýc h
fyzickýc h osô b. Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, níe j e predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivost i , okrem skutočnosti zhotov iteľom výs lovne
označených .

12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou oso bou v zmysle § 2 zákona č .

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáci ám v platnom zneni a súhlasi so zverejnením
a sprístupnením obsahu tejto zmluvy,

12.10 Táto zmluva nadobúd a platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úč innost' dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12, 11 Zm luvné strany po oboznámení sa s obsahom tej to zm luvy vyhlasujú. že súhlas ia s j ej obsahom
a potvrdzuj ú, že táto zm luva bola spísaná na zák lade pravdivýc h údaj ov a nebola do hodn utá v
tíesni, ani za inak jednostranne nevý hodných podmienok. Na dôka z toho pripájajú svoje podpisy.

V Levoči , d ňa .......U.. ~.O.8 ~ ZOZZ

Objednávateľ :.M~ča.,

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha Č . I Ocenený výkaz výmer.

V Poprade, dňa 02,08.2022

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
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Práce naviac

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba :

JKSO:
Miesto :

Ooiecnévarer:
Mesto levoča

Zhotoviteľ:

ARPROG , akciová spo ločnosť Poprad

Projektant :

screccveter
Ing. Katarína Pipanová

Pozn ámka

Cena bez DPH

KS :
Dátum ;

ICO :
IC DPH:

lCD:
IC DPH :

lCD:
JC DPH :

ICO:
JC DPH :

36 168335
SK2020016889

7178.00

DPH
zák ladná

Cena s DPH

Projekta nt

Dátum a podpis '

Sadzba dane

20.00%

v EUR

Pečiatka

Zák lad dane

7 178.00

Spracovate r

Dá tum a podpi s:

Vyška dane

1 435 .60

8613.60

Pečiatk a

Objednávater Zhotovilo'

Dátum a podpi s:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód.

Stavba:

Miesto :

Objedn áva teľ;

Znctoviter :

Práce naviac

Mesto levoča

ARPROG . akc iová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovatef: Ing. Katarina Pipanová

Kód Popis Cena bez DPH {EUR) Cena !o DPH (EUR)

Náklady z rozpočtov

Terénne/sadovnicke úpravy pre bytový dom

7178,00

7178.00

8813,80

8813.80



Mesto Levoča

·. -.

KRycí LIST ROZPOČTU

Stavba :
Práce naviac

Objekt:
Terénne/s adovníc ke úpravy p re bytový dom

JKSO :
Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Levoča

Zhotoviteľ:

ARPROG . akciová spoločnost Poprad

Proiektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH

zák ladná

Cena s DPH

Základ dane

7 178.00

v EUR

KS:
Dátum:

ICO:
IC DPH:

lCD:
IC DPH :

lCD :
IC DPH:

lCD:
IC DPH:

Sadzba dane

20,00%

36168335
SK2020016889

7178,00

Výška dane

1435,60

8613,60

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prace naviac

Obiekt:
Terénne/sadovnícke úpravy pre bytový dom

Miesto: MestoLevoča

Objednávater:

Zhotoviteľ;

Kód dielu - Popis

Me sto Levoča

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum.

Projektant:

Spracovatef:
Ing. Katarina
Pipanová

Cena celkom {EUR)

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

7178,00

7178,00

7178,00
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ROZPOČET

Stavba:
Práce naviac

Objekt:

Objedn ávater;

Zhotovite ľ:

Miesto:

Terénne/sadovnícke úpravy pre bytový dom

Mesto Levoča

Mesto Levoča

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum :

Projektant:

Spracovate ľ:
Ing . Kata rina
Pipanová

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR)

Náklady Z rozpočtu

o HSV Práce a dodávky HSV

7 178,00

7178,00

M 005720001300.5 Osivá trév-: trávové semeno

K 18230....8 Rozprestretie ornice nad 500 m2

M 103640000100.5 l Zemina pre terénne úpravy- ornica

K 1834031..8 Valcovanie pôdy a prerovnanre

2

3

4

S

o
K 180402111 .5

Zemné práce

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2

kg

m2

m2

3000.000

100.0c0

3 000.000

150.000

3 000,000

0.23

5.18

0.37

16.00

0.82

7 178 ,00

690 .00 ;

518 ,00 !
1 110,00 1

2 400 ,00

2 460 ,00
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba: Práce naviac

JKSO:
Miesto:

Oblednávateľ;

Mesto Levoča

Zhotoviteľ:

ARPROG.akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarlna Pipanová

Poznámka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Základ dane

KS:
Dátum :

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

36168335
SK2020016689

650,12

Výška dane
DPH

základná

Cena s DPH

Projektant

Dátum a podpis :

Objednávater

11 -08- 202

Dátum a podpis:

20 .00%

v EUR

Pečiatka

650,12

Spracovatef

Dátum B podpis:

Zhotovlter

Dátum a podpis :

130,02

780,14

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Práce naviac

Mesto Levoča

AR PROG, akciová spoločnosť Popra d

Dátum :

Projektant:

Spracovateľ: Ing . Katarl na Pipanová

KOd Popis Cena bez DPH (eUR) Cena s DPH (EUR)

Nék lady Z rozpočtov

Úprava chodníka· Bytový dom

650 ,12

650.12

780,14

780.14



Mesto Levoča

, • , 'l

KRyc í LIST ROZPOČTU

Stavba:
Práce naviac

Objekt:
Úprava chodnfka - Bytový dom

JKSO:
Miesto:

Ooiednávateľ;

Mesto Levoča

Zhotovitet
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovater:
Ing. Katarlna Pipanová

Poznámka:

KS:
Dátum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
tCDPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

36168335
SK2020016889

Cena bez DPH 650,12

Základ dane Sadzba dane Vy~ka dane
DPH

základná 650,12 20,00% 130.02

Cena s DPH v EUR 780,14

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

11 -OS- ZO
Dátum a podpi

Pečiatka

Spracovater

Dátum a podpis:

zhciiovlteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Práce naviac

Objednávater:

Zhotovite ľ:

Objekt:

Miesto :

Úprava chodnfxa- Bytový dom

Mesia Levoča

Mesto Levo ča

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Proje ktant:

Spracovater:
Ing. Katarfna
Pipanová

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštru kcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

Cena celkom [EUR]

650,12

650 ,12

554,51

39,58

56,03
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ROZPOČET

Stavba :
Práce naviac

Náklady z rozpočtu

o HSV Práce a dodávky HSV

o 5 Komunikácie

K 596911161.5
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre
pe!lch hr. BO mm pre peštch do 50 m2

w chodnik pred bytovkou
W 7,0"2.0
w Súčet

2 I M 592460012200 Oletba betónová KLASIKO, hr. 80 mm, sivá
w 14-1,02 'Prepočítan é koeficientom množstva

O 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Osadenie záhonového alebo parkového obrubnfka

3 K 916531111.5 betón., do JOžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej

opory
w chodnik pred bytovkou
VY 2.50
VY Súčet

4 M 592170002100 Obrubnfk chodníkový 100x10x20 cm

5 K 919735111.5
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebopodkladu
hlbky do 50 mm

O 99 Presun hmôt HSV

6 K 998223011.5
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dlžky objektu

Úprava chodníka· Bytový dom

Mesto Levoča

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ'

pC Typ K6d

Mesto Levoča

ARPROG, akciová spoločnosťPoprad

Popis

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:
Ing . Katarina
Pípanová

MJ Množstvo J.cena [eUR] Cena celkom [eUR]

650,12

650 ,12

554,51

m2 14.000 15.25 213,50

14,000
14.000

m2 14,280 23,88 341,01

14.280

39,58

m 2.500 5,10 12,75

2.500
2.500

ks 2,500 4,99 12,48

m 2,500 5.74 14,35

56,03

2.969 18,87 56,03




