
Zmluva o dielo č. 2012/001 
uzatvorená v podľa § 536 zákona Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Obchodné meno : 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastúpený vo veciach zmluvných: 
bankové spoj.-č.účtu : 

Krasňany 
Obecný úrad Krasňany 22, 01303 Krasňany 
00321401 
SK 2020677538 
Miroslav Bielka, Ing., krasnany@obeckrasnany.sk 
Prima banka Slovensko, a.s. 0210896001/5600 

Tel.: 041/5692381 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno : 
Sídlo : 
IČO : 
DIČ: 
Z Zastúpený vo veciach zmluvných: 
Zastúpený vo veciach technických: 
Tel. : 
E-mail: 
bankové spoj.-č.účtu: 
Zapísaný: 

AXELENT,s.r.o. 
Na úboč 224/10, 01306 Terchová 
44275005 
SK2022651224 
Karol Badaň, konateľ spoločnosťi 
Dušan Halúska 
00421 903566091 
zdenco@hotmail.com 

Tatra Banka- 2622789391/1100 
OR SR Žilina Sp.zn.č.49935/L 

Predmet zmluvy: „Výstavba verejného priestranstva Krasňany " 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy je vzájomne odsúhlasený položkovitý rozpočet 
(ďalej len príloha č. 1), zhotoviteľom vypracovaného a objednávateľom odsúhlaseného 
harmonogramu prác a finančného harmonogramu, ktorý zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi do 7 pracovných dní od podpisu ZoD, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto ZoD 
(ďalej len príloha č. 2) a dľa prílohy č. 1. 

2.2. Dielo odovzdá zhotoviteľ naraz po jeho úplnom dokončení s predchádzajúcimi 
kvalitatívno -technickými kontrolami zo strany objednávateľa podľa dohodnutého 
vecného rozsahu. 
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2.3. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené zhotoviteľom 
s vykonaním skúšok, preukázajúcich kvalitu, funkčnosť, a dodržiavanie parametrov 
dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu. 

2.4. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy SR, hlavne zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

2.5. Spaľovanie akéhokoľvek odpadu a materiálu je na stavenisku a v jeho okolí zakázané, 
pričom zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 330,-Euro za každý taký 
zistený prípad. 

v 

Článok 3 
Miesto dodávky a montáže 

3.1 Krasňany 

Článok 4 
Dodacie lehoty 

4.1 
- začiatok prác 30.06.2012 
- ukončenie prác 31.07.2011 

4.2 Dielčie termíny nástupu na práce určí stavbyvedúci. 

v 

Článok 5 
Cena dodávky a prác 

5.1 Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov 

Celková cena : Spolu bez DPH 2015,60€ 
DPH 403,12€ 
Spolu s DPH 2418,72€ 

5.2 Uvedená cena je stanovená ako pevná a nemenná, zmeniť sa môže len dľa bodu 5.4 
tohto článku 

5.3. Cena za dielo bola dohodnutá zmluvnými stranami na základe výkazu výmer 
a technických parametrov stavby. Zhotoviteľ vykoná všetky výkony potrebné pre 
technicky bezchybné vyhotovenie diela, zodpovedajúce všetkým úradným predpisom 
normám a remeselným zvyklostiam. Zhotoviteľ vyhlasuje že cenovú ponuku vyhotovil 
na základe výkazu výmer . Predmet plnenia je určený položkovitým rozpočtom stavby. 

5.4. Cena diela sa môže meniť len v týchto prípadoch: 



a) Ak sa zmení sadzba DPH, 
b) Ak sa zmení predmet zmluvy. 

5.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že na základe tejto ZoD naviac práce nebudú 
akceptované. 

5.6. Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu (najneskôr do 1 dňa) informovať 
objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala 
realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na zmluvné termíny dokončenia 
Diela, prípadne na vzájomne dohodnuté čiastkové termíny. Uvedená povinnosť sa 
vzťahuje aj na objednávateľa. 

v 

Článok 6 
Odovzdanie staveniska a montážny denník 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr 1 deň 
pred termínom začatia prác v zmysle bodu 4.1. zmluvy. 

6.2. Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe 
protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska vo vopred dohodnutej dobe, prípadne v 
lehote určenej objednávateľom, v ktorom musí uviesť zhotoviteľ všetky svoje 
prípadné pripomienky. Od odovzdania staveniska alebo jeho časti zodpovedá za 
stavenisko zhotoviteľ. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež 
v období pracovného pokoja na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích 
osôb. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení, na ktoré 
bol objednávateľom upozornený pri odovzdaní staveniska od jednotlivých správcov 
týchto vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením počas celej doby realizácie 
Diela. 

6.4. Zhotoviteľ je povinný stavenisko - pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný 
udržiavať na stavenisku - pracovisku a na prenechaných inžinierskych sieťach 
poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Je 
povinný očistiť vozidlá vchádzajúce na cestu. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko 
zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

6.5. Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám 
a úrazom. 

6.6. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a dodržiavanie protipožiarnych opatrení na 
odovzdanom stavenisku v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

6.7. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska a v prípade potreby jeho oplotenie alebo iné 
vhodné zabezpečenie, náklady s týmto spojené sú v dohodnutej cene Diela. 

6.8. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné 
oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov a meno tejto osoby je 
povinný oznámiť objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska. 



6.9. Funkciu hlavného stavbyvedúceho za objednávateľa bude vykonávať Ing.Miroslav 
Bielka. 

6.10. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho sú obe strany povinné si 
písomne oznámiť do 5 dní zápisom do stavebného denníka. 

6.11. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou 
montážneho denníka. Montážny denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom 
priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Záznamy v montážnom 
denníku musia obsahovať všetky skutočnosti potrebné pre plnenie zmluvy, údaje 
o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, 
popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách 
na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním 
Diela. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať 
zápisy v montážnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či 
pripomienky zhotoviteľa. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v 
montážnom denníku, zapíše to do 3 dní s uvedením dôvodov. V prípade nesplnenia 
uvedenej lehoty je zhotoviteľ povinný uvedené odsúhlasiť s osobou oprávnenou 
rokovať vo veciach technických. Do montážneho denníka môže zapisovať svoje 
pripomienky aj zástupca projektanta. Kópie montážneho denníka budú priebežne po 
kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby kolaudačného 
konania. 

6.12. Zhotoviteľ je povinný písomne (e-mailom) alebo zápisom v montážnom denníku 
vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi 3 
pracovné dni vopred. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce 
odkryť a zakryť na svoje náklady. 

6.13. Povinnosť zhotoviteľa viesť montážny denník sa končí dňom podpísania Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom. 

6.14. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 
do 5 dní po termíne odovzdania Diela, o čom zmluvné strany spíšu zápisnicu. 

Článok 7 
Platobné podmienky 

7.1. Cena diela bude objednávateľovi účtovaná čiastkovými faktúrami do výšky 95 % 
z celkovej ceny diela s DPH, zostávajúcich 5 % z ceny diela s DPH tvorí zádržnú 

čiastku, ktorá bude zúčtovaná dľa bodu 7.2 čl. 7 tejto ZoD. 
Podkladom pre odsúhlasenie čiastkového plnenia zhotoviteľa je podpísaný súpis prác -
objednávateľom zreteľne vecne a cenovo odsúhlasený. Na základe objednávateľom 
odsúhlaseným rozsahom realizovaných prác môže zhotoviteľ vystaviť čiastkové 
faktúry. 

Čiastková faktúra bude obsahovať tieto náležitosti: 
a) označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ 
b) číslo čiastkovej faktúry 
c) poradové číslo 



d) deň vyhotovenia a deň splatnosti čiastkovej faktúry 
e) dátum uskutočnenia plnenia 
1) označenie peňažného ústavu a č. účtu, na ktorý sa má platiť 
g) názov stavby 
h) číslo tejto obchodnej zmluvy, číslo poradia platby 
i) účtovanú sumu vrátane DPH 
j) označenie osoby, ktorá čiastkovú faktúru vystavila 
k) pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľ 
1) prílohu - potvrdenie o vecnom a kvalitatívnom splnení čiastkového 

záväzku zhotoviteľa potvrdeného objednávateľom (potvrdenie súpisu 
prác). 

7.2. Právo vystaviť konečnú faktúru, 5% z celkovej ceny diela, vzniká zhotoviteľovi po 
odstránení všetkých závad a nedorobkov a odovzdaní všetkých relevantných 
dokladov /certifikáty, atesty, skúšky stav.konštrukcií a materiálov a iné./ 

Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: 

a) označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo 
b) číslo faktúry 
c) deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry 
d) označenie peňažného ústavu a č. účtu, na ktorý sa má platiť 
e) názov stavby, akcie 
f) číslo tejto obchodnej zmluvy 
g) odvolávka na článok, bod tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu 
h) fakturovanú sumu a odpočet vykonaných platieb, DPH 
i) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila 
j) pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 
k) prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela) 

7.3. Faktúra môže byť vystavená na základe súpisu prác odsúhlaseného stavbyvedúcim. 
Splatnosť všetkých faktúr je 3 dní odo dňa prevzatia faktúry. 

7.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok, ktoré budú 
súvisieť s viazaním, reguláciou finančných prostriedkov štrukturálneho fondu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje toto jeho právo plne rešpektovať bez uplatnenia prípadných 
sankcií z omeškania platieb. 

v 

Článok č.8 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní uvedený predmet zmluvy v 
dohodnutých termínoch, t,j. bude meškať s nástupom na práce alebo nedodrží 
ukončenie prác , alebo nedodrží dielčie termíny určené stavbyvedúcim /čl. 4, bod 
4.1.4.2/, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1,00 % z dohodnutej ceny za každý deň 
omeškania. 



8.2 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 1,00 % z dlžnej sumy v prípade 
omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 

8.3 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek 
povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200,- € bez DPH. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré 
majú byť zakryté alebo sa stanú neprípustnými minimálne 5 pracovné dni vopred. 
Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude 
pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác, zhotoviteľ bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady odkrytia znáša 
objednávateľ, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že zavinením zhotoviteľa nebolo 
právo objednávateľa na túto kontrolu riadne vykonané alebo práce neboli riadne 
vykonané. 

8.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa či. 9 bod 9.4 a 9.5 čl.8 zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € bez DPH za každý deň omeškania. 

8.6 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na 
náhradu škody. 

8.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok na celom území staveniska. V prípade 
nedodržania poriadku na stavenisku je oprávnený objednávateľ uložiť zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 200.-€ bez DPH. 

8.8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a zabezpečiť dodržiavanie všetky ustanovenia 
príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci (BOZP) a predpisov požiarnej ochrany (PO), najmä zákon č. 124/2006 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný poučiť svojich pracovníkov v oblasti BOZP a PO a kontrolovať 
dodržiavanie BOZP a PO a o týchto skutočnostiach pri prevzatí staveniska predložiť 
objednávateľovi dokumentáciu súvisiacu s BOZP a PO (menný zoznam 
zamestnancov, doklad o poučení zamestnancov BOZP a PO, doklad o poskytovaní 
OOPPapod.). 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na celom stavenisku je prísne zakázané požívať 
alkoholické nápoje, omamné a psychotronické látky a zabezpečí kontrolu 
zamestnancov a staveniska v tomto smere. 

Článok 9 
Záručná lehota - zodpovednosť za vady, kvalita práce 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle Obchodného zákonníka, § 563. 

9.2. Zhotoviteľ poskytuje záruku za dielo na dobu 60 mesiacov. 
Záručná doba začína plynúť dňom po riadnom protokolárnom odovzdaní diela 
objednávateľovi podľa čl. 2 bod 2.2. a 2.3. zmluvy. 



Na výrobky, na ktoré udáva výrobca inú záročnú dobu ako 60 mesiacov, platí záruka 
výrobcu. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia 
práva objednávateľa na odstránenie vád - doručenie reklamácie. Plynutie záručnej 
doby pokračuje písomným potvrdením odstránenia závady objednávateľom. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne 
odstrániť vady v čo najkratšom možnom čase. 

9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 48 
hodín od uplatnenia oprávenej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia vád sa 
dohodne zmluvnými stranami písomnou formou. 

9.5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané objednávateľom písomne, inak je 
neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza 
a popis ako sa vada prejavuje: 
a) zjavné vady, t.j. vady anedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť 
odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak 
právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká 
b) skryté vady sú, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa 
v záručnej dobe, objednávateľ je povinný reklamovať u zhotoviteľa najneskôr do 5 
pracovných dní od ich zistenia. 
Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 2 pracovných dní po j ej obdržaní 
a následne ihneď nastúpiť na realizáciu na odstránenie uvedenej skrytej závady, ktorú 
musí do 15 dní odstrániť a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj 
s projektantom spôsob odstránenia a primeranú lehotu odstránenia vady. 

9.6. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením Obchodného 
zákonníka. Objednávateľ nemôže meniť uplatnený nárok 

Článok 10 
Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť § 344 až 351 Obchodného zákonníka. Zrušenie 
zmluvy je možné výlučne písomnou formou, obojstranne podpísané štatutárnymi 
zástupcami. 

Článok 11 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

11.1 Objednávateľ si vyžaduje od zhotoviteľa ku každej vystavenej faktúre vyhotoviť 
fotodokumentáciu v elektronickej podobe podľa prevedených prác. 

11.2 Na právne vzťahy z tejto zmluvy vznikajúce, z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace 
sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 



11.3. Túto zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to 
písomnou formou dodatkom k zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý 
bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade potreby predĺženia termínu ukončenia 
prác je zhotoviteľ povinný predložiť dodatok k tejto zmluve na základe objednávateľom 
odsúhlaseného termínu ukončenia. 

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 
vyhotovenie a objednávateľ 2 vyhotovenia. 

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že textu tejto zmluvy porozumeli, jej obsah im je 
zrozumiteľný a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

11.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Článok 12 
Ostatné dojednania 

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 
informácie na iné zmluvné účely. 

V Krasňanoch dňa: H • S - 2-°'' Z V Terchovej dňa: 


