
„Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Kojatice" 

ZMLUVA O DIELO 

číslo zhotoviteľa: č. 

objednávateľa 

090421/2011 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 anasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

 

 

I. ZMLUVNE STRANY 

O b j e d n á v a t e ľ :  

v zastúpení : 

 

 

ICO: 

Obec Kojatice 

Anton Aštary, starosta 

Obecný úrad , Kojatice 200, 

082 32 Svinia 

00327263 

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach: 

- zmluvných: 

Bankové spojenie: 

 

telefón, fax: e - mail: 

Anton Aštary , starosta 

DEXIA 

č. ú.: 0425563001/560 

051/749 95 20, 749 95 21 

starosta@kojatice.sk 

 

 

 

Z h o t o v i t e ľ  : UNISTAV, s.r.o., Prešov 

Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel sro, vložka č. 279/P 

V zastúpení: Ing. František Kočiško, konateľ 

IČO: 17 147 387 

DIČ: 2020518071 

IČDPH: SK 2020518071 

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach: 

- zmluvných: 

- technických: 

- realizačných: 

Bankové spojenie: 

 

Telefón, fax: e-mail: 

web : 

Ing. František Kočiško, konateľ 

Ing. Jaroslav Gmitro, VTU 

Ing. Mrava Jozef, ved. VU 

VUB, a.s., Prešov , TATRA BANKA PO 

č.ú.30809572/0200, 2628729605/1100 

051/771 72 70 

sekretariat(a),unistav.sk 

www.unistav.sk 

 

 

II. Východiskové podklady a údaje 

 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Výzva objednávateľa na predloženie cenovej ponuky zo dňa 30.03.2011, 

Cenová ponuka zhotoviteľa , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

 

 

 

mailto:starosta@kojatice.sk
http://www.unistav.sk/
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2.2. Názov diela: „ Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Kojatice" 

2.2. Miesto uskutočnenia prác: kataster obce Kojatice 

 

 

III. Predmet plnenia zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je vybudovanie vodozádržných opatrení v katastri obce Kojatice 

podľa zhotovíteľom dodaného projektového zámeru a porealizačného zamerania , v súlade so 

Záväznou Metodikou pre prípravu , vypracovanie a realizáciu projektov obcí v rámci prvého 

realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 

2011 ( ďalej len ako l.RP 2011) vydanou Úradom vlády SR a 

Výsledkom realizácie diela bude vybudovanie 31420m3 vodozádržných opatrení v danej lokalite podľa priložených 

odporúčaných stavebných a revitalizačných prvkov a opatrení. 

3.2. Súčasťou diela bude : - vypracovanie a predloženie projektu v súlade so Záväznou 

metodikou , - porealizačná dokumentácia a fotodokumentácia, GPS zameranie. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že počas realizácie diela bude koordinovať pridelenie prác 

desiatim zamestnancom , ktorých obec zamestnala v súlade s § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 

o službách zamestnanosti. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s odbornou 

starostlivosťou, kvalitne a odborne spôsobilými osobami vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, pričom 

bude rešpektovať technické špecifikácie. 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje pri realizácii diela poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie a dokončené dielo prevziať a 

zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

3.6. Predmet plnenia bude financovaný zo štátneho rozpočtu. 

3.7. Objednávateľ prehlasuje, že ku dňu začatia prác zhotoviteľom zabezpečí: 
 

- súhlasné stanoviská s realizáciou vodozádržných opatrení všetkých dotknutých vlastníkov, užívateľov, správcov 

pozemkov a súhlas na vstupy dotknutých pozemkov 

- desiatich zamestnancov , ktorých obec zamestnala na základe § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 

 

IV. Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. je stanovená podľa zákona 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. v 

znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Cenovej ponuky je: 

90 000,- € vrátane 20% DPH 

 

 

V. Termín plnenia 

 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve , za predpokladu spolupôsobenia objednávateľa 

, plynulého financovania vykonaných prác dielo realizovať v termínoch : - začatie       : 06/2011 -ukončenie    : 

10/2011 pričom termín „ ukončenie „ znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzvu na prevzatie. 5.2 

Objednávateľ   pred začatím prác zápisom odovzdá zhotoviteľovi súhlasné vyjadrenia dotknutých osôb na vstupy na 

dotknuté pozemky a počas realizácie opatrení permanentne zabezpečí svojich desiatich pracovníkov ktorých obec 

zamestnala na základe § 5Oj zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 

5.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom , zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne a uhradiť dohodnutú cenu . 
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VI. Platobné podmienky a fakturácia 

 

6.1. Fakturácia sa bude vykonávať mesačnou faktúrou vystavenou zhotoviteľom podľa skutočne 

vykonaných prác na základe odsúhlaseného súpisu prác objednávateľom. 

6.2. Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 14 dní odo dňa doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti 

daňového dokladu, objednávateľovi. 

6.3. Faktúry musia obsahovať min. náležitosti uvedené v § 71 ods.2 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH. 

6.4. Konečnú - vyúčtovaciu faktúru zhotoviteľ doručí objednávateľovi po odovzdaní 

a prevzatí diela objednávateľom. 

6.5. Objednávateľ pred začatím prác poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% s ceny 

diela s DPH. V súlade § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ je povinný poskytnutý preddavok 

vyúčtovať najneskôr do troch mesiacov od jeho poskytnutia. 

 

VIL Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

7.1.Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi lokalitu s dotknutými parcelami v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 

7.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude   rušený neoprávnenými zásahmi 

tretích osôb. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť osôb, ochrany zdravia vlastných pracovníkov , za bezpečnosť a ochranu 

zdravia pracovníkov pridelených obcou, zodpovedá obec. 

7.4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník . 

7.5.Odovzdanie diela, resp. dohodnutej časti sa uskutoční zápisom o odovzdaní a prevzatí. Zhotoviteľ vyzve 

objednávateľa na prevzatie diela, resp. dohodnutej časti. 

 

VIII. DÍžka a podmienky záruky 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej 

doby bude mať vlastnosti dohodnuté v predmete zmluvy. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy , resp. jeho časť bude mať v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba   vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povimiosti . 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a veci poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu 

upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.4. Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela , resp. dohodnutej časti 

objednávateľom. 

 

IX. Zmluvné pokuty 

 

9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s termínom dokončenia zhotovenia diela zmluvnú 

pokutu vo výške , 0,05% za každý aj započatý deň omeškania z ceny nedokončených prác ak omeškanie vzniklo z 

dôvodov na jeho strane. 9.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania úhrady faktúry vo 

výške 0,05% za každý deň omeškania úhrady faktúry. 

 

X. Náhrada škody 

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

10.2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú 

druhej strane. 
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10.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane , zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda 

bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 

 

XI. Ostane ustanovenia 

 

ll.l.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii opatrení podľa tejto zmluvy využije len priestor 

určený objednávateľom. 11.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

realizáciou 

opatrení kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy ,oprávnenými osobami ÚV 

SR. 

11.3. Zmluva je uzavretá - platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva vzniká 

prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho 

prejavila. 

11.4. Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.5. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu. 

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, je jasná, určitá a zrozumiteľná a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

11.8. Táto zmluva nadobudne účinnosť po jej zverejnení v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

 

 

V Kojaticiach         V Prešove 21.4.2011 

Objednávateľ:         Zhotoviteľ: 

 

 

Anton Aštary         Ing. František Kočiško 

Starosta          konateľ

  

 


