
ZMLUVA O DIELO č. 12/2011
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávatel':
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hrubým,
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Miroslav Hrubý,
b) technických: ' Mgr. Miroslav Hrubý,

"

c) kontrolovať zhotovenie diela
v priebehu realizácie: podľa bodu a), b),

d) prevziať dielo: podľa bodu b),
e) rozhodovať o,zmenách a prácach naviac: podľa bodu a)
bankové spojenie:
IČO: 00598 135,
DIČ: 2021190963,
IČ DPH: SK2021190963
č. tel.: 033/3236434, č. faxu: 033/5936241, e-mail: skasz@skasz.tmava.sk

2. Zhotovitel':
BAREX STAV, s.r.o.,
Priemyselná 2, Trnava,
v zastúpení konateľom Miroslavom Kubovičom
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Miroslav Kubovič
b) technických: Miroslav Kubovič,
bankové spojenie:
IČO: 35833831,
DIČ: 2021651203,
DIČ DPH: SK2021651203,
Č. tel.: 0905 546721, Č. faxu: 033/7435551, e-mail: barexstav@gmail.com,
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka Č. 25728/T

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je odvodnenie a úprava spevnených plôch pri javisku v Mestskom
amfiteátri, Halenárska 20, Trnava.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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2.4 Dielo bude zhotovené v rozsahu projektovej dokumentácie "Mestský amfiteáter Trnava -
úprava spevnených plôch pri javisku" vypracovanej spoločnosťou Ateliér D+D s.r.o.,
Hornopotočná 20, Trnava, november 2010 a rozpočtu s výkazom výmer zo dňa 9.11.2011,
ktorý tvorí prílohu č. 1.tejto zmluvy.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje; že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú
mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

III.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace
jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

IV.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách, vo výške 3.235,38 EUR s DPH, slovom: tritisícdvestotridsaťpäť eur
a tridsaťosem centov včítane DPH, v členení:

Cena celkom bez DPH
DPH 20 %

2.696,15 EUR
539,23 EUR

Cena diela celkom s DPH 3.235,38 EUR
4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - rozpočet

s výkazom výmer.
4.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce

a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú
potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
užívania. Zhotoviteľ za evidentnú chybu projektanta nezodpovedá a ak sa vyskytne,
následne bude cena diela upravená dodatkom k zmluve.

4.4 Zhotoviteľ nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia projektovej dokumentácie,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

4.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky, a to
i bez súhlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak
takto požadované práce svojim finančným objemom neprekročia 20 % z dohodnutej ceny
diela, bez dosahu na termín plnenia.

V.
ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy
v dohodnutom termíne najneskôr do 22.12. 2011:
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5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na
omeškanie termínu plnenia podľa bodu 5.1

5.3 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením
objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo
k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú
bola realizácia diela prerušená.

VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru po odovzdaní a prevzatí diela bez vád
a nedorobkov.

6.2 Prílohou k faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis vykonaných prác.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce
a dodávky.

6.3 Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných
právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového
dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo
žiadať, aby zhotoviteľ vady odstránil a ďalej ho zhotovoval riadne.

7.2 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

7.3 Všetky zmeny oproti PD a doplnky v priebehu realizácie je zhotoviteľ povinný odsúhlasiť
so zástupcom objednávateľa podľa bodu 1. čl. l tejto zmluvy a potvrdiť zápisom
v stavebnom denníku.

7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce- sa diela dané mu objednávateľom
počas zhotovovania diela.

7.5 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela,
je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne
v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň
a hodinu kontroly zakrývaných prác.

7.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú
spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.
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7.7 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.8 Zhotoviteľ nesmie. počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť
dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré
budú tvoriť súčasť stavby.

7.9 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy
v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských
technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky
použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody
platný pre Slovenskú republiku.

7.10 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené
tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
a) doklady o akosti použitých materiálov ( osvedčenia, certifikáty, atesty, atď.)
b) kópiu zo stavebného denníka,
c) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov
materiálov a uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy vokolí objektu, ak počas
realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má
povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád.

8.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého
návrh pripraví zhotoviteľ.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela
za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto
zmluvy.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby za prevzaté dielo, má zhotoviteľ
nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II.
a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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10.2 Dielo má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.2,
d) má právne vady v Zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené
inými právami tretích osôb.

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo
vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten
na ich použití trval.

1004 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase,
kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

10.5 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase
svojej životnosti.

10.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď po prijatí reklamácie
podľa bodu 10.6 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dÍžku dohodnú zmluvné
strany písomne.

10.8 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie technických parametrov
a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu
z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo
objednávateľa na náhradu škody.

Xl.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

11.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
11.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ.

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby
s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.

11.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie
diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

XII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 OZ.

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia
Vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach.
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XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

13.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

13.3 Meniť alebo dopÍňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

13.4 Zmluva je zhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo
zmluvných strán

13.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha Č. 1- Rozpočet s výkazom výmer

13.6 Zmluva bola zverejnená dňa ..../...!:.!.1.:.~.f!.11

V Trnave, dňa ..t/.ť.:/~i9f1 1\r\A..~ v 2i A~ ~tV\V , dna : ~ .

aODEX Priemyselná 2
-iq 91701 Trnava~ TqS? ICO: 35833831
• IC r.bH: SK2021651203

.................................................!~"""1'
objednávateľ ",

................. \.J .
zhotoviteľ
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER Príloha Č. 1
tavba: Úprava a odvodnenie spevnených plôch pri javisku

,bjekt:

lbjednávatel':

'hotoviteľ:

JKSO:

Spracoval:

Dátum: 9.11.2011

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkomKeN
celkom jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 2696,151

Zemné práce 249,099
Vytrhanie obrub kamenných, s vyburaOlm lozka, zahonovych, -

1 221 113204111 0,04000t m 8,900 1,065 9,479
Odstránenie trávnika s humusovou pokrývkou s vodorov. premiest., na

2001 121101001-1 hromady do 50 m hr. do 150 mm m3 3,150 16,171 50,939
l:, 31,5*0,1 3,150

3001 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 rn3 7,875 4,812 37,895
31,5"0,25 7,875

'" 4 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,200 20,439 4,088
1,0"0,4"0,5 0,200

5001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 0,200 5,770 1,154~._. o-

~.
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4

6001 162701101 do 6000 m m3 8,075 5,443 43,952

31,5*0,25+0,2 8,075

7001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 ma m3 8,075 0,787 6,355

i 8001 171201901 Zákonný poplatok za uloženie zeminy na skládke - mesto Trnava t 13,324 0,330 4,396

j 8,075*1,65 13,324
9001 171201902 Poplatok A.S.A. t 13,324 5,640 75,147

8,075*1,65 13,324
[Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia..

10 001 175101101 sypaniny m3 0,140 12,044 1,686
0,4"0,35*1,0 0,140

.' 11 001 175101109 Pr/piatok k cene za prehodenie sypaniny m3 0,140 7,128 0,998
.~.~

12 001 181101102 Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 31,500 0,413 13,010
•...•..~- 4 Vodorovné konštrukcie 577,111_ .. IPodklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z

13221 451317777-1 bet. tr. C 8/10 polosuchá zmes m2 31,500 7,526 237,069

,"w_'" Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-
__ o .14 221 451457777 50 mm z cementovej malty m2 31,500 4,684 147,546

,,- Násyp z kameniva taženého 0-4/ pre spevnenie podkladu /31,5' 0,15
15221 631571001 / m3 4,725 40,500 191,362

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z
16271 451573111 piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 0,040 28,348 1,134

1ft... 0,4*0,1*1,0 0,040

~. ,
I 17 221 594411111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty m2 31,500 38,500 1212,750

~"~ . Montáž uzavretého žľabu B~, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z
18 221 597962124 betónu prostého tr.C 25/30 m 6,000 12,350 74,100

; 19 592 59229257001 Odvodňovacl žrab š 100 z polymérbetónu ks 6,000 52,236 313,416
r',,:' 20 592 59229257009 Odvodňovacie žľaby Š. 100 z pOlymérbetónu odtoková sada ks 1,000 38,231 38,231

5 KomunikáCIe 1638497

8 Rúrové vedenie 39158. - ,

L- " 21 271 831263195 Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 ks 1,000 19,848 19,848." Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým_..
22 271 871313121 krúžkom v skl. do 20% DN 150 m 1,000 0,751 0,751

23 286 2861100200 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 1000mm ks 1,090 5,056 5,511

1 * 1,09 1,090

24 286 28642000001 PVC-U prechodka kanalizačná 100 ks 1,000 2,531 2,531

25 271 877355121-1 Výrez a montáž tvarovky na kanalizačne] šachte z PVC ks 1,000 10,517 10,517

192,286

192,286

Celkom 2696,151

K uvedeným cenám účtujeme 20 % DPH Priemyselná 2
91701 Trnava

Ir.O: 35 833 831
~51203
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Strana1 z,


