
ZMLUVA O DIELO č. 328/2013

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení; (ďalej len .Zmluva")

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

AJ Objednávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,05201 Spišská Nová Ves
Zastúpené: PhDr. Jánom Volným, PhD., primátorom mesta
IČO: OO329 614
DIČ: 2020717875
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves
Č. účtu: 3400422003/5600

(ďalej len .objednávater)

BI Zhotoviteľ:

A1kon SV s.r.o.
IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK 2022909218
Bankovéspojenie:
Č. účtu:

(ďalej len .zhotoviter)

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy a za
podmienok dojednaných v tejto Zmluve'vyhotoví nasledovné dielo:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na ul. Jilemnického 2 v Spišskej Novej Vsi
zateplením obvodového plášfa

2.2. Objednávater sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu 135.204,84 €. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. 3.1. tejto Zmluvy. Po vzájomnej dohode je
možne dielo odovzdať aj jednotlivo po ucelených samostatných blokoch (častiach).
2.3. Predmetom zmluvy o dielo je zateplenie obvodového plášťa materskej školy kontaktným zaíepíovacírn
systémom (ETICS) hrúbky 100 mm s vonkajšou omietkou silikónovou zatieranou. Zateplenie sokla
z extrudovaného polystyrénu STYRODUR hrúbky 30 mm s vonkajšou mozaikovou omietkou. Jedná sa
o zateplenie obvodového plášťa troch pavilónov MŠ a hospodárskeho pavilónu. Spodná stavba bude odizolovaná
zvislou nopovou izoláciou (PLATON). Úprava loggií výmenou keramickej dlažby vrátane klampiarskych
konštrukcií (Iemovky) a náterov zábradlí. Výmena oplechovania atík po zateplení fasády. Úprava bleskozvodov
bude pozostávať iba z výmeny konzol (nadvihnutie a stabilizácia) a uvedenie do pôvodného stavu. Súčasťou
prác je aj povrchová oprava omietok a náter fasády spojovacej chodby. Odvoz sute z búracích prác, poplatok za
skládku odpadu a presuny hmôt.



Čl. 3 ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl.2 tejto Zmluvy v nasledovných
termínoch:

Začiatok doby plnenia: 03.10.2013
Koniec doby plnenia: 31.12.2013 nehota výstavby celkom 91 dníl

Dôvodom na zmenu dátumu konca doby plnenia môže byť vplyv. nepredvídaných udalostí počas
realizácie stavby, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, t.j. nepriaznivé počasie neumožňujúce realizáciu
stavebných prác v zmysle technologického predpisu a technických noriem, zásah vyššej moci - povodeň,
zemetrasenie a iné závažne udalosti. Celková lehota výstavby však musí byť zachovaná a predlží sa len o dobu
prerušenia prác z horeuvedých dôvodov. Táto zmena nebude považovaná za nedodržanie lehoty výstavby. Nový
termín musí byť obojstranne odsúhlasený, zapísaný v stavebnom denníku a uzavretý formou písomného dodatku
k tejto zmluve.

Čl. 4 MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia podla čl. 2 tejto Zmluvy je Materská škola na ul. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves 052
01.

Čl. 5 CENA ZA DIELO

5.1. Cena za zhotovenie predmetu te~o Zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky vo výške:

cena bez DPH: 112.670,70 €
DPH 20%: 22.534,14 €
SPOLU: 135.204,84 €

5.2. Podkladom pre výpočet ceny bola cenová ponuka, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy. Súčasťou ceny sú všetky
práce uvedené v bode 2.3. tejto Zmluvy.
5.3. V prípade, že v čase od podpisu tejto Zmluvy do vykonania diela bude potrebné vykonať práce naviac oproti
rozsahu, ktorý je stanovený touto Zmluvou, zmeny podkladov ovplyvňujúcich cenu za dielo, musia byť
prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávaterom a zhotoviterom formou písomného dodatku k te~o
Zmluve.
5.4. Úhrada faktúry je podmienená vykonaním celého diela, resp. po vzájomnej dohode vykonaním časti diela, a
jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela schváleného objednávaterom a zhotoviterom,
po odstránení vád a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviter vystaví v zákonnej lehote faktúru.
5.5. Faktúra za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy bude zhotoviteFovi uhradená do 30 dní odo dňa doručenia
faktúry.
5.6. V prípade, že zhotoviter nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávaterovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny dodávky za každý začatý týždeň od dátumu dohodnutej lehoty
kompletného odovzdania.
5.7. Ak objednávater neuhradí zhotoviterovi faktúru za vykonané dielo v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí
zhotoviterovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.



Čl. 6 ZÁRUČNÁ DOBA

6.1. Zhotoviter zodpovedá za to, že predmet te~o Zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto Zmluvy,
podla schváleného projektu stavby, v požadovanej kvalite, podla slovenských technických noriem a všeobecne
záväzných právnych predpisov SR a bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
6.2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 120 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa ukončenia odovzdania a
prevzatia diela uvedeného v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
6.3. Dielo má vady ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami ustanovenými v bode 6.1., 2.1., a 2.3. te~o
Zmluvy. . .
6.4. Zhotoviter uhradí objednávaterovi všetky priame aj nepriame škody, ktoré vzniknú ak dielo nebude zhotovené
podra podmienok uvedených v bode 6.1., 2.1., 2.3 a 3.1.
6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávater právo požadovať a zhotoviter povinnosť
odstrániť bezplatne vady diela.
6.6. Vady diela je objednávater po prevzatí diela povinný oznámiť zhotoviterovi písomne, bez zbytočného
odkladu po tom, čo ich zistil. Zhotoviter nastúpi do 5 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite odstráni
závady.
6.7. Vady a nedorobky, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a prevzatí diela je objednávater povinný uviesť v zápise
o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviter je povinný tieto vady a nedorobky odstrániť do 7 dní od odovzdania diela.
6.8. Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona Č. 24112001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, za zabezpečenie utajenia týchto záväzkových vzťahov a
dokumentáciez nich vzniknutej.
6.9. Zhotoviter nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany užlvateta diela
(napr. nesprávnou údržbou, vandalizrnom, statickými poruchami).

Čl. 7 OSTATNÉ USTANOVENIA

7.1.Zhotoviter pri realizácii predmetu tejto Zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia
vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom
rozsahu.
7.2.Zhotoviter je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva.
V priebehu pracovného času bude denník trvale prístupný na stavbe. Zodpovedný stavbyvedúci za zhotovitera je
Ing. Vladimír Mižík. Záznamy do stavebného denníka je oprávnený robiť stavbyvedúci a jeho zástupca, stavebný
dozor, orgány štátnej správy a poverení pracovníci objednávatera jednať vo veciach technických .. Zhotoviter je
zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených
priestoroch určených objednávaterom.
7.3.Zhotoviter sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatera, t.j. cenovou ponukou. Konštrukčné zmeny
a zámeny materiálov oproti dohodnutým v cenovej ponuke možno vykonať len po písomnom odsúhlasení
objednávaterom.
7.4. Zhotoviter a objednávater sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu tejto Zmluvy prechádza na
objednávatera dňom odovzdania a prevzatia diela, v prípade zistenia vád a nedorobkov prechádza vlastnícke
právo k dielu až dňom ich odstránenia.
7.5. Objednávater prehlasuje, že bude na stavbe vykonávať po celú dobu výstavby inžinierskú činnosť
investorskú. K tejto činnosti sú objednávaterom poverení pracovníci oprávnení jednať vo veciach technických Ing.
Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slebodník.

Čl. 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
. 8.2. Vzťahy zvlášť neupravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
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8.3.Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujl1cim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Spišská
Nová Ves v súlade s § 5a zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisova podta §47a zák. Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika v znení neskorších predpisov.
8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne Ukony, ich zmluvná vornosť nie je obmedzená
a táto Zmluva bola vyhotovená podla ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za iných
jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
8.5. strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečltaJi, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý mé povahu originálu, podpisujú. Objednávater
obdrží 3 exempláre Zmluvy a zhotoviter 1 exemplár Zmluvy.

VS'š keíN 'V' d· o~.",o.t.o,,~pl s ej ovej SI, na .

konater spoločnosti

Príloha č.1:
- Cenová ponuka


