
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik 

v znení noviel neskorších predpisov 
(datej er Zmíuva) 

Článok l. 
Zmluvné strany 

Objed náv a te ľ: 
sídto: 
štatutárny orgán: 
ičo: 
iČ  pre r3PI{ 

Bankové spojense 
Čísto účtu. 
IBAN: 
(datej en ,Objednávatet) 

a 

Zhotoviteľ: 
sídto: 
štatutárny orgán: 
ičo: 
tČ  pre r3Pil: 
Osoby oprávnené konať  vo vectach: 
Bankové spojense: 
čísto účtu IBAN: 

Obec Jovsa 
Jovsa č 73 
rVlgr. Ĺubsca Čornejová 
00 325 279 
2020738871 

Príma banka pobočka rVichaiovce 
424721 5001/5600 
SK66 5600 0000 0042 4721 5001 

NN invest s.r.o. 
Velká Paka 157 930 51 
ing. Karot Ĺysák 
47 196 220 

ing Karol Ĺysák 

SK27 5200 0000 0000 1465 3651 

(daiej ten Zhotovitei) 



Článok 11. 
Predmet zmiuvy a miesto pinenia 

1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje vykonať  pre Objednávateía nasledovné 	Obnova turisticky 
zaujímavého objektu- prirodnej studn čky v obci Jovsa (dalej len ,dielo. 

Miestom vykonania diela je: Obec Jovsa p.č.1017/2 v k. ú. Jovsa 

2. Zhotovitel sa zaväzuje vykonat Dielo pri dodržaní kvalitativnych a technických 
podmienok určených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou. Zhotovjtel prehlasuje 
že projektová dokumentácíe rnu bola Objednávatelom pred podpisom tejto zrnluvy 
odovzdaná. 

3. Zhotoviteľ  vyhlasuje a potvrdzuje že sa v pinom rozsahu oboznámil s rozsahom a 
povahou diela, s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe 
technické, kvalitatívne ako a všetky iné podrnienky realizácie diela a ich riešenie, že sa 
oboznámil so staveniskom a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky 
odovzdané podklady a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetorn pinenia. že 
disponuje takýrni odbornými kapacitnýrni možnostarni a odbornými znalostami. ktoré sú 
na zhotovenie diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy potrebné a že je oprávnený 
a odborne späsobilý vykonávat toto dielo 

4. Objednávatel sa zaväzuje vykonané dielo prevziat a zaplatit zaň  dohodnutú cenu. 

Článok 111. 
Cas pinenia 

1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje vykonať  dielo v prípade schválenia dotácie na projekt v rámci 
Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 podla pokynu objednávatela. 

2. Objednávatel sa zaväzuje sprístupnit všetky pozernky, na ktorých rná byt dielo realizované 
ku dňu prevzatia staveniska a zahájenia prác. 

3. Prevzatie pracoviska a zahájenie prác: 	podla pokynu objednávatela. ktoré bude 
spresnené Dodatkom k tejto zmluve. 

Článok IV. 
Cena diela, spásob fakturácíe a platobné podmienky 

1. Cena za dielo, ktoré je podla čl. 11. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so 
zákonom č.1811996 Z.z. o cenách v znení neskoršich predpisov a vykonávacej vyhlášky 
ktornuto zákonu č.87/1996 Z.z. ako cena pevná a nemenná podla jednotkových cíen 
ponuky zhotovitela a skutočne vykonaných prác zhotovitelorn a predstavuje čiastku: 

Cena za dielo s DPH: 32 385,64 € 
Slovorn rridsatdvatisíctristooserndesiatpäť  eur šestdesiatštyri centov 

Zhotovitel prehlasuje. že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe 
projektovej dokurnentácie poskytnutej Objednávatelom. 
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2. Objednávatel neposkytne Zhotovitelovi žiadne preddavky na vykonanie prác. 

3. Objednávatel bude uhrádzat cenu za die!o nasledovne: 
na základe záverečnej faktúry (daňového dokladu). 

4. Faktúra bude obsahovat okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj údaje podla Všeobecných 
obchodných podrnienok Objednávatela. V prípade, že faktúra vystavená Zhotovitelom 
nebude obsahovat niektorý z povinných údajov alebo tieto údaje budú uvedené 
nesprávne, je Objednávatel oprávnený faktúru vrátit Zhotovite!ovi na opravu. pričom 
lehota splatnosti vrátanej faktúry začne p!ynút až po doručení faktúry vystavenej v súlade 
s touto Zm!uvou. 

5. Faktúra bude vystavená do 15 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia dieta 
Objednávatelorn, podla čl. Vl. tejto Zmluvy. 

6. Splatnost faktúry je 15 dni, pričom !ehota jej sp!atnosti začína p!ynút ciňom jej doručenia 
Objednávatelovi na adresu z článku t. z tejto Zniluvy. Objednávate! je oprávnený 
zadržat zap!atenie faktúry pod!a tejto Zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela 
a odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o prevzati dieta 
Zhotovitelom na jeho náklady. pričom zástupcorn Objednávate!a podpísaný protokol 
o odovzdaní diela a o odstráneni vád a nedorobkov tvorí neoddelitelnú súčast 
záverečnej faktúry a je podniienkou jej platnosti. 

7. Za správnost cenovej ponuky a jej kalkulácie zodpovedá Ztiotovitel. 

Článok V. 
Povinriosti Zhotovitela a spolLJpäsoenie Objednávatela 

1 Objednávatel sa zaväzuje poskytnút Zhotovitelovi za účetorn pinenia jeho záväzku pod!a 
tejto zmluvy potrebnú súčinnost. 

2. Objednávateľ  sa zaväzuje odovzdať  Zhotoviteľovi a Zhotovitel prevziat pracovisko 
v terniíne pod!a časového harmonograrnu postupu realizácie prác. Pracovisko bude pri 
odovzdávaní pripravené na začatíe vykonávania diela. 

3. Ak niá Objedriávatel vytvorené odberné miesta pre odber energii a vody, zaväzuje sa 
tieto odberné miesta Zhotovitelovi na jeho písomnú žiadost sprístupnit. 

4. Objednávatel je oprávnený kontrolovať  priebeh vykonávania Diela podla odovzdanej 
a schválenej projektovej dokurnentácie, dohodnutých zm!uvných podmienok. technických 
noriern a iných ptatných právnych predpísov v súlade s rozhodnutiami orgánmi verejnej 
moci. Za týmto účelon sa zmluvné strany dohodli, že poverení zamestnanci zmluvných 
strán sa budú pravidelne stretávat, pričom presný termin týchto stretnuti bude po dohode 
zmluvných strán uvedený v stavebnorn denniku. 

5. Zhotovitel je povinný viesť  o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva. svoj stavebný 
dennik, do ktorého rnusi denne zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na 
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stavenisku, Zrn!uvné strany považujú stavebný deriník za právne reievantný dokument. 
z tohto d6vodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť  predkladat stavebný dennik rninimálne raz 
týždenne atebo bezodktadne na záktade výzvy zodpovedného zástupcu Objednávateta 
Objednávatelovi. K zápisorn Zhotoviteta v stavebnom denniku, je Objednávatel povinný 
sa písomne vyjadrit do 7 pracovných dni. 

6 Zhotoviteľ  je povinný uvotnit stavenisko v tehote uvedenej v preberacorn protokole. 

Článok Vl. 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednost za vady 

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dieto naraz. 

Zhotoviteľ  je povinný písomne oznárnit Objednávatelovi najnesk6r 14 dni vopred, kedy 
bude predmet ptnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie, 

3. Súčasne s odovzdanim diela odovzdá Zhotovitel Objednávateľovi tieto dokiady: 

a) stavebný denník 
b) doktady potrebné ku kolaudácíi 
c) atesty od dodaných rnateriátov a zariadeni (certifikáty) 
d) iné dok!ady v zrnyste zákonných opatrení a predpisov 

Predmet zrn!uvy sa považuje za sptnený jeho riadnyrn a včasným ukončenírn a 
odovzdanim Zhotovitetom a prevzatím Objednávatetom. a to vo forme zástupcarni 
zmluvných strán podpísaného preberacieho protokolu podía vOp Objednávateta. 

5. Zmtuvné strany sa dohodti, že záručná doba bude trvat po dobu 48 mesiacov. Záručná 
doba začina ptynút nasledujúci deň  po podpísaní preberacíeho protokotu podla tejto 
zrn t uvy. 

6. Objednávatet je povinný bez zbytočného odkladu oznárnít Zhotoviteľovi vady diela. ktoré 
sa objavili počas plynutia záručnej doby. Nároky zo zodpovednosti za vady diela sa riadía 
prislušnýrni ustanoveniami Obchodného zákonníka. V oznárneni Objednávatet uvedie, 
ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávatet na základe vady 
u ptat ň  uje. 

Práva zo zodpovednosti za vady musia byť  uptatnené u Zhotovíteta v záručnej dobe. inak 
tieto práva zanikajú. Doba od uptatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej 
doby nepočita. 

8. Ak reklamuje Objednávatet u Zhotovitela vady zhotoveného dieta v záručnej dobe, je 
Zhotovítet povinný tieto odstránit bezptatne v lehote do 10 pracovných dní ak nie je 
určené inak. teda v čase dohodnutom s Objednávatetom a v technologicky prirneranom 
termíne stanovenom Objednávatelorn v závislosti od druhu vady. 

9. V pripade reklamácie Objednávatela je Zhotovitet rektarnované vady povinný odstránit aj 
v pripade, že ich za vady nepovažuje. Ak sa následne zisti, že Objednávatel vady 
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reklarnoval neopodstatnene. je Zhotoviteľ  oprávnený takto dokázateľne vzniknuté 
nákiady si u Objednávateľa uplatnit. 

10. Pokiaľ  by odstránenie vady bolo spojené s neúrnerne vysokýrni nákladmi a vada by 
nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa mäžu dohodnút na primeranej zlave z ceny 
diela bez odstránenia vady. 

Čtánok Vll. 
Zmluvné pokuty 

1. Obidve strany vynaložia úsilie. aby prípadné spory. ktoré mäžu vzniknút pri realizácii tejto 
zmluvy. boli riešené cestou vzájomnej dohody. 

2. Objednávatel rnäže up!atriit voči zhotoviteľovi zrnluvnú pokutu za orneškanie diela vo 
výške 0.05% z ceny diela za každý aj začatý dei orneškania 

Článok Vlll. 
Zodpovednost za vady, záruka za kvaltu 

Zhotovitel zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté v 
zmluve, že bolo zhotovené v sú!ade s platnýrni právnyrni predpismi, technickýrni noímarni 
a že nemá vady. Zhotovitel zodpovedá za to. že dielo si tieto vlastnosti zachová počas 
celej záručnej doby. 

2, Dielo má vady, ak; 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b) vykazuje nedorobky. t. j. nie je vykonané v celorn rozsahu 
c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie, 
d) rná právne vady v zrnysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené 

inými právarni tretích osäb. 

3. Za skryté vady, ktoré Objednávatel nernohol zistit pri odovzdaní a prevzatí diela, 
zodpovedá Zhotovitel ( 562 ods. 2 pisrn. c) Obchodného zákonníka ). 

4. Záruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
Objednávateľom. Záruka sa nevztahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. 
poškodenia živelnou pohrornou 

5, Zárukou Zhotovíteľ  preberá závazok, že predmet diela bude počas záručnej doby 
späsobílý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v 
čase svojej životnosti. 

6. Počas záručnej doby rná Objednávatel právo požadovat bezplatné odstránenie vád diela 
a Zhotoviteľ  má povinriost tieto vady diela bezplatne odstránit v lehotách uvedených 
v tejto zmluve. 

7. Objednávatel sa zaväzuje. že prípadnú reklamáciu vady diela uplatni bezodkladne po jej 
zisteni, najneskär však do 5 dni od jej zistenia písornnou forrnou. 
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Reklaniácia vady musí obsahovat označenie vady, miesto. kde sa nachádza a popis ako 
sa vada prejavuje. Zhotovitel je povinný vadu oznámenú Objednávatelom odstránit 
podla tejto zmluvy a vždy bez zbytočného odkladu, ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak. V pripade vady majúcej za následok havarijný stav diela alebo inak 
bezprostredne ohrozujúcej majetok Objednävatela alebo tretích osäb. je Zhotovitel 
povinný odstránit vadu bez zbytočného odkladu s ohľadom na charakter vady. 

9. Za Škody na zdravi alebo majetku Objednávatela alebo tretich osäb zapričinené vadarni 
díela ručí Zhotovitel. 

10. O odstránení vady vzniknutej v záručnej dobe Zhotovítelom spišu Objednávatel a 
Zhotovitel záznarn, ktorý podpíšu obe zmluvné strariy. 

1 1 Ak sa ukáže. že vada diela je neodstrániteľná, Zhotovitel sa zaväzuje dodat do 1 5 dní 
od zistenia tejto skutočnosti náhradný predniet pinenia. 

Článok IX. 
Zodpovednost za škodu 

Zhotovitel zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávatelovi alebo tretej osobe v 
däsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Túto škodu je povinný 
Zhotovitel riahradít na vlastné náklady. 

2. V prípade vzniku škody porušenírn povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkolvek 
zmluvnej strane rná druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody 

Článok X. 
Vyššia moc 

Pre účely tejto zňiluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od 
konanía zmluvných strán, a ktoré nemäžu zmluvné strany ani predvídat ani nijakým 
späsoboňi priamo ovplyvnit, ako napr. vojna. mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, 
požiare, eňibargo, karantény alebo existencia prekážky v zmysle § 374 Obchodného 
zákonníka a pod. 

2. Oslobodenie od zodpovednosti za nespinenie predmetu pinenia trvá počas doby 
päsobena vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa 
zmluvné strany dohodnú o dalšom postupe. Ak nedäjde k dohode, má strana ktorä sa 
odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť. právo od zniluvy odstúpiť  

Článok Xl. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Objediiávatel má právo odstúpit od zmluvy: 
- v prípade nepridelenia nenávratného finančného prispevku. 
- z dävodu porušenia podrnienok tejto zmluvy 
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Článok Xll. 
Právne predpisy 

1. Pri pinení tejto zmluvy sa riada zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. 
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonn ika a podporne ustanoveniam i Občianskeho zákonn ika. 

2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť  ustanoveniami všeobecne závazných právnych 
predpisov, najmä zákonom č. 50/1 976 Zb. Stavebný zákon v zneni neskorších 
predpisov, zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, 
vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach v zneni neskorších predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať  
podla platných STN a nadväzujúcich predpisov. 

Článok Xlll. 
Záverečné istanovenia 

1. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dopinenia k tejto zmluve je možné urobiť  len písomnými 
dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, 

2. Ak posledný deň  lehoty, určený pre pinenie povinností uvedených v tejto zmluve 
prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň  pracovného volna alebo prac. pokoja, presúva 
sa povinnost na najbližší pracovný deň. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpít len písomne. Zmluvné 
strany sa dohodlí, že za písomné doručenie sa pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy 
nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov 
o jej platnost, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej 
repubtike a táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom SR, 

5. V prípade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnost 
nespäsobuje neplatnost ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých po ich podpise dostane 
Zhotoviteľ  2 vyhotovenia. Zvyšné 2 vyhotovenia zostanú u Objednávatela. 

7. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných 
ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámit túto skutočnost bezodkladne 
druhej strane, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pävodných údajov bolo pinené 
správne. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, $ ktorými bude 
Objednávateľ, atebo Zhotovitel oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú 
predmetom obchodného tajomstva a nebudú použíté na akýkolvek iný než zmluvný účel 
a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré mäžu byt 
voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa 
nevztahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe 
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Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je 
zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a 
vážnej väle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojirní vlastnoručnými podpismi. 

10. Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté. ak táto 
zmluva neurčuje nak, strácajú dňorn podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na 
funkčné postavenie osäb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli. 

1 1. Táto zmluva vzniká a nadobúda účinnost dňom jej podpisania štatutárnymi orgánrni 
oboch zmluvných strán, 

V Jovse. dňa 07 09.2017 

OBJEDNÁVATEL: 	 ZHOTOVITEL: 

Obec Jovsa 	 NN invest s.r.o. 
gr. Ľubica Čornejová starostka obce 	 lng. Karol Lysák 

/ 
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