
Evid. číslo objednávateľa:
Evid. číslo zhotoviteľa: ZoD  81/2020 - CS

Zm luva o dielo
U zatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 ZB. O bchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov.

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba oprávnená na jednanie
- vo veciach zm luvy:
- v technických veciach : 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.
Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá 
Ing. František Pisarčík, konateľ

Ing. František Pisarčík,
Ing. František Pisarčík 
48290351 
2120127570 
SK 2120127570

Zapísaný v obchodnom  registri O kresného súdu prešov, oddiel: Sro, vložka č. : 31899/P 
Tel,: * 0940 426 943
E-mail: pisarcik@ spisskabela.sk
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom  gram atickom  tvare)

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:

Osoba oprávnená na jednan ie
- Vo veciach zmluvy;
- V technických veciach : 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Tel.;
E-mail:

CO LA S Slovakia, a.s.
Priem yselná 6, 042 45 Košice 
predstavenstvo:

Cyril C laude Bernard Pinault -  predseda predstavenstva 
Ing. M ilan Balážik, M BA -  člen predstavenstva 
Ing. Juraj Serva -  člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva 
Peter Jurčo 
31 651 402 
2020 492 111 
SK 2020 492 111
OR OS Košice I, oddiel: Sa, vložka č,: 240/V
055/633 21 57 
eolas@ colas-sk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom  gram atickom  tvare)

mailto:pisarcik@spisskabela.sk
mailto:eolas@colas-sk.sk


Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na diele realizovanom v rámci 
projektu s názvom: „CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, 
ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE Ukrajiny a 
Slovenska“, HUSKROUA/1701/LIP/009 (ďalej len „Projekt“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce na rekonštrukcii starej zemnej lesnej cesty 
„Suchý potok“ kategórie 3L o dĺžke 1 291 m, k.ú. Tatranská Kotlina, na pozemkoch par. č. 
14705, 14684, 14681, na základe ktorej dôjde k zmene kategórie cesty na ÍL 4,0/30, so 
štrkovým povrchom, s cieľom zvýšenia prevádzkovej výkonnosti, bezpečnosti a únosnosti jej 
podložia (ďalej len „Dielo“). Podrobná špecifikácia Diela je  uvedená v ocenenom výkaze 
výmer, ktorý je  prílohou tejto zmluvy a v projektovej dokumentácii. Dielo musí byť realizované 
v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením a v rozsahu podľa oceneného 
výkazu výmer.

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu 
v súlade s touto zmluvou.

Článok II. 
Spôsob zhotovenia Diela

1. Zhotoviteľ vykoná Dielo na vlastnú zodpovednosť.
2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie Diela, ktorý bude trvalo prístupný kompetentným osobám.
3. Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka 

a k zápisom sa vyjadrovať do 3 pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu 
zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí 
a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je  povinný vyzvať stavebný dozor 3 
pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

4. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru 
tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri 
dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce uhradí zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním Diela. Odovzdanie sa 
uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaná zápisnica.

6. Odovzdaním a prevzatím Diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
a) podpísanie preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a zhotoviteľa,
b) Dielo musí byť v čase preberacieho konania bez vážnych závad brániacich bezpečnej 
prevádzke.

7. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na 
zhotovenie Diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho prevzatia Diela 
objednávateľom. Vlastníkom lesnej cesty, na ktorej bude zhotoviteľ vykonávať stavebné práce 
podľa tejto zmluvy je počas celej realizácie Diela objednávateľ.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality Diela použije v zmysle 
zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky



spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších 
predpisov.

Článok III. 
Doba trvania zmluvy a termín dodávky

1. Zmluva sa uzatvára na dobu do ukončenia Diela, t.j. do písomného odovzdania a prevzatia Diela 
objednávateľom.

2. Termín dodávky Diela:
Začiatok realizácie Diela: do 15 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.
Ukončenie realizácie Diela: do 4 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

3. Predĺženie doby realizácie Diela je možné len na základe písomného dodatku k zmluve 
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok IV. 
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup potrebný pre vykonanie Diela.
2. Objednávateľ najneskôr do začatia prác zhotoviteľovi odovzdá právoplatné stavebné povolenie 

a dve sady kompletného projektu stavby s kladnými vyjadreniami od príslušných orgánov 
a organizácií.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko na základe výzvy objednávateľa v lehote stanovenej 
vo výzve, pričom na zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.

4. Prípadné práce naviac je možné realizovať len na základe písomného dodatku k zmluve 
a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

5. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor, 
pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom 
a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať 
pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa 
nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie 
pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Nie je oprávnený 
zasahovaťdo pracovnej činnosti zhotoviteľa.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že budú 
dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave projektu stavby 
a uskutočňovaní Diela.

7. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8. Zmluvné strany sa zaväzujú v nadväznosti na realizáciu Projektu strpieť výkon finančnej 
a vecnej kontroly dokumentov a skutočností týkajúcich sa plnenia predmetu zmluvy a to 
kontrolu vykonávanú oprávnenými osobami v rozsahu uvedenom v dokumentoch upravujúcich 
podmienky realizácie Projektu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a predpismi Európskej únie a poskytnúť osobám vykonávajúcim kontrolu potrebnú 
súčinnosť.

Článok V.



Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vyhotovenie Diela je  stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/ 1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.

2. Cena za zhotovenie Diela:

Cena Diela bez DPH 149 889,80 €

Suma DPH (Sadzba = 20 %) 29 977,96 €

Cena Diela s DPH 179 867,76 €

3. Cena Diela je  stanovená na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
4. K cene Diela bez DPH bude fakturovaná príslušná čiastka DPH podľa platnej sadzby.
5. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na realizáciu Diela preddavky. Cenu Diela uhradí 

objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a to v lehote do 30 kalendárnych dní 
odo dňa úplného odovzdania a prevzatia Diela bez vád.

6. Cena diela sa môže zmeniť v prípade zmeny DPH alebo zmeny rozsahu stavebných prác 
realizovaných na Diele.

7. Spôsob ocenenia prác naviac a ich odsúhlasenie s objednávateľom a stavebným dozorom bude 
realizovaný podľa zhotoviteľom uvedených jednotkových cien ponukového rozpočtu. Ak 
výkaz výmer neobsahuje potrebnú položku, použije sa na ocenenie v danom čase aktuálny 
cenník CENEKON.

Článok VI.
Záruka na zrealizované Dielo

1. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, ak sa 
nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom alebo v súlade 
s touto zmluvou.

2. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú 
cenu Diela, sa nepovažujú za vady.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu 
na spracovanie objednávateľom v prípade, že sa zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil 
a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá ani za vady spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil 
a objednávateľ na ich dodržaní trval.

4. Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela 
objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka 
riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným 
zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.

5. Objednávateľ je povinný vady dohodnutého Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 
5 (piatich) pracovných dní po ich zistení písomne oznámiť zhotoviteľovi. V oznámení o vadách 
Diela musí objednávateľ zhotoviteľovi vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa vady 
prejavujú). Objednávateľ v oznámení o vadách podľa predchádzajúceho bodu môže zároveň 
určiť akým spôsobom požaduje vady Diela odstrániť.



6. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady bez zbytočného odkladu po doručení oprávnenej 
reklamácie a odstrániť ich v dohodnutej lehote s objednávateľom. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni 
vady v dohodnutej lehote je objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám, na náklady 
zhotoviteľa.

Článok VII. 
Sankcie

1. Sankcie:
a) za neodovzdanie Diela v stanovenom termíne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,03 % zo zmluvnej ceny v EUR bez DPH za každý začatý deň omeškania,
b) za neuhradenie ceny Diela v lehote splatnosti má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,03 % z dlžnej čiastky bez DPH za každý začatý deň omeškania.

Článok VIII.
Ostatné ustanovenia

1. Ak si zmluvné strany neplnia svoj e zmluvné povinnosti, má tá zmluvná strana, ktorá j e dotknutá 
porušením zmluvy, právo uplatniť právne prostriedky v zmysle tejto zmluvy (zmluvné pokuty, 
odstúpenie od zmluvy) a Obchodného zákonníka.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou 
zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na 
úhradu skutočne realizovaných prác. Ustanovenia zmluvy týkajúce sa zmluvných pokút 
a náhrady škody po odstúpení od zmluvy zostávajú naďalej v platnosti.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi preukázať, že je ku dňu podpisu tejto zmluvy zapísaný 
do registra partnerov verejného sektora, ak mu takúto povinnosť ukladá zákon č. 315/2016 Z.z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ 
nemôže uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora napriek tomu, že mu povinnosť zápisu vyplýva z vyššie uvedeného zákona.

5. Zhotoviteľ, ku dňu podpisu tejto zmluvy uvádza, že predmet zákazky resp. jeho časť bude 
realizovať aj prostredníctvom nasledujúcich subdodávateľov: (ak je to relevantné uviesť: 
obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, ICO a údaje o registri subdodávateľa, ako aj údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 
clátum narodenia). Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi.

6. V prípade, ak zhotoviteľ zamýšľa alebo je nútený zmeniť subdodávateľa je  povinný to 
bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi s uvedením dôvodu zmeny subdodávateľa a 
zároveň objednávateľovi oznámiť údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 7. 
tohto článku.

7. Ak vznikne zmluvnej strane neplnením zmluvných povinností v dôsledku zavinenia druhej 
zmluvnej strany škoda, má oprávnená strana právo vymáhať náhradu škody samostatne, bez 
ohľadu na zaplatené zmluvné pokuty.



8. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd.

9. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluvy 
je  podmienená, okrem jej zverejnenia v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, zároveň schválením procesu verejného obstarávania 
na dodávateľa predmetu zákazky poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP). 
Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania iného dôvodu v prípade 
neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP.

2. Zmluvu je možné zrušiť iba po obojstrannej dohode.
3. Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode 

zmluvných strán.

4. Zmluva je  vyhotovená v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží zhotoviteľ 
a tri objednávateľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej porozumeli a na 
znak súhlasu s ňou ju  vlastnoručne podpísali.

Príloha: Ocenený výkaz výmer

Za objednávateľa:

V Spišskej Belej, dňa 5?....̂ ..’..ÚÚ5.Ú?

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa r .  o


