ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Borisom Sedmákom – starostom obce
00319767
SK56 0200 0000 0020 2138 7856
VÚB, a.s.

ďalej len „objednávateľ“
a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Tel:
e-mail:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ďalej len „zhotoviteľ“
Čl. I
Predmet dohody
1.
Zmluvné strany sa na základe ukončeného verejného obstarávania pod číslom
_____________________uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela:
„Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík SO – 01 Autobusová zastávka pri
bytových domoch“.
2.
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne
vykonané dielo prevziať.
Čl. II
Cena za vykonanie diela

1.
Na základe výsledkov verejného obstarávania zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa
za vykonané dielo sumu vo výške ____________,- eur s DPH.
2.
V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si
vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne
predvídať.
4.
Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1
tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
5.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa
odovzdania diela.
6.
Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
Čl. III
Termín plnenia diela
1.
Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 90
kalendárnych dní odo dňa popísania tejto zmluvy. Tento termín nie je možné predĺžiť ani na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných
podmienok.
2.
Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných
stavebných prác.
Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie
1.
Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne
predpisy.
2.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými
pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu.
3.
Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom
dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní
zhotoveného diela.
Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2.
Záručná doba je 2 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
3.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou formou.
4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 pracovných dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom termíne.
Čl. VI
Sankcie
1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň omeškania.
2.
V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 10 % z ceny predmetu diela.
3.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok
z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Čl. VII
Zánik zmluvy
1.
Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom
zhotoviteľovi.
2.
Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si
dohodnú.
3.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri
zhotovení diela.
4.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia
času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia
sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III
tejto zmluvy.
5.
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky,
a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6.
Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán.
2.
Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.
4.
Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2
pre objednávateľa.

V Bzovíku, dňa: ______________

V Bzovíku, dňa: ______________

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

__________________
objednávateľ:

__________________
zhotoviteľ:

OBEC BZOVÍK, BZOVÍK 299, 962 41 BZOVÍK

ZÁMER č. 3/2019
zámeny majetku obce Bzovík
Obec Bzovík týmto:
zverejňuje zámer zameniť svoj majetok
ktorý má vo výlučnom vlastníctve s fyzickou osobou Jánom Križanom, bytom, Bzovík
134, 962 41 Bzovík.
Predmetom zámeny pozemku sú pozemky vo vlastníctve obce, konkrétne časť pozemku
parc. č. 2589/1 reg. E KN, druh pozemku ostatná plocha o predpokladanej výmere 50 m2 za
časť pozemku parc. č. 2000 reg. E KN, druh pozemku orná pôda v katastrálnom území obce
Bzovík o predpokladanej výmere 23 m2, ktorého je pán Križan podielovým spoluvlastníkom
v podiele 82/200 k celku nehnuteľnosti.
Dôvodom zámeny je skutočnosť, že parcelu vo vlastníctve obce v súčasnosti užíva pán Križan
a na parcele parc. č. 2000 má obec Bzovík investičný zámer vybudovania autobusovej zástavky,
konkrétne realizáciu projektu s názvom: „Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík
SO – 01 Autobusová zastávka pri bytových domoch“.
V Bzovíku, dňa 13.03.2019

v.r.
Boris Sedmák
starosta obce

Obec
Bzovík

Telefón
045/5519399

IČO
00319767

E-mail
bzovik.starosta@gmail.com

Internet
Mobil
www.obecbzovik.sk 0907 852 925

ZMLUVA
o výkone stavebno – technického dozoru
č.01/2019/Ra

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

1.2.

Vykonávateľ:

Email:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN

Ing. František Rápáč
ul. Kozáčeka 1855/41
960 01 Zvolen
františek.rapac@gmail.com
40 242 412
1032957541
ČSOB a.s.
226269053/7500
SK26 7500 0000 0002 2626 9053

Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:

Obec Bzovík
Boris Sedmák, starosta obce

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN

00319767
2021152430
VUB, a.s. pobočka Krupina
SK56 0200 0000 0020 2138 7856

II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1.
2.3.

Názov stavby:
Investor:

2.4.

Termín stavby:
Začatie
Ukončenie

,,Rekonštrukcia bytového domu č.269 v obci Bzovík“
Obec Bzovík, Bzovík č. 299
962 41 Bzovík
04/2019
11/2019

III.
PREDMET PLNENIA
3.1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, v zmysle ktorej sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť
inžiniersku činnosť a vykonávať odborný stavebný dozor pre objednávateľa v tomto
rozsahu:
 kontrola dodržiavania postupu stavebno-montážnych prác v zmysle schválenej
projektovej dokumentácie v súlade s vydaným stavebným povolením
 kontrola dodržiavania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
právnych predpisov technických noriem
 dosledovanie kvality stavebno– montážnych prác, bezpečnosti práce a technických
zariadení
 kontrola časového dodržiavania postupu stavebných prác
 overenie skutočnosti prevedených prác, odsúhlasenie a potvrdzovanie prípadných
dodatkov a naviac prác
 odsúhlasenie a potvrdzovanie faktúr podľa súpisu vykonaných prác
 odborná pomoc pri zabezpečení stavebných materiálov a stavebných prác podľa
projektovej dokumentácie a dosledovanie vhodnosti použitia stavebných
materiálov
 kontrola vedenia stavebného denníka
 plnenie požiadaviek vznesených objednávateľom ohľadom stavby
 zabezpečenie písomného odovzdania stavby a s tým súvisiace činnosti

IV.
ČAS PLNENIA
4.1. Vykonávateľ zabezpečí vykonávanie odborného stavebno-technického dozoru
v termíne odo dňa písomného prevzatia staveniska dodávateľom stavby do dňa
písomného odovzdania stavby dodávateľom na základe Preberacieho protokolu po
zhotovení diela.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Odplata za vykonávanie činnosti stavebno-technického dozoru vrátane činností
spojených s odovzdaním stavby bola dohodnutá vo výške 2 500 € za celú dobu
výstavby. 1 250 € bude vyplatených do 30dní odo dňa odovzdávania staveniska, druhá
čiastka vo výške 1 250 € po písomnom odovzdaní stavby. Platba v uvedených čiastkach
bude prevádzaná prevodom na účet po predložení faktúry.

VI.
OSTATNÉ USTANOVENIA
6.1. Vykonávateľ bude pri zabezpečení činnosti podľa článku III. tejto zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude vykonávateľ uskutočňovať v súlade so
záujmami objednávateľa a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd.
6.2. Vykonávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku III. tejto
zmluvy.
6.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
6.4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá
vykonávateľ a jedno objednávateľ.

Bzovík,

dňa

......................

Zvolen, dňa .....................

Objednávateľ:

Vykonávateľ:

...........................................
Obec Bzovík

.........................................
Ing. František Rapáč

POZNÁMKY!!!

ZMLUVA O DIELO č. .......(doplní zhotoviteľ)
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Sídlo objednávateľa:
Zastúpený
IČO
DIČ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
−

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Boris Sedmák – starosta obce
00319767
2021152430
Boris Sedmák
doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy

Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
Fax:
E – mail:
Zapísaný
Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Predmet plnenia
2.1.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Rekonštrukcia bytového domu č.269
v obci Bzovík“ zhotoviteľom pre objednávateľa.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov
brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1.

Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod
2.1 budú vykonané na základe :
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
c) projektovej dokumentácie (príloha časti B.1 Súťažných podkladov),
d) súhrnného položkového rozpočtu (príloha č. 1 tejto zmluvy),

3.2.

Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú
vykonané
v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3.

Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich
v dvoch vyhotoveniach.

3.4.

sa

realizácie stavby

a

jej

kvality

Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním
preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných
podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom
v tejto zmluve o dielo. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym
odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení
dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1.

Termín realizácie diela:
Termín ukončenia:
do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy

4.2.

Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo
sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ
na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na
adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
Miesto plnenia: Obec Bzovík, Banskobystrický samosprávny kraj, okres Krupina,
Parcelné čísla: 1999/22, k. ú. Bzovík

4.3.

4.4.

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy
5.1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2.
Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH
..............................................eur
DPH 20 %

.............................................eur

Celková cena diela

.............................................eur vr. DPH

Slovom:

................................................................eur vrátane DPH

5.3.

Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, doplnkových
nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre
vymedzenie predmetu záväzný.

5.4.

V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za
skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude
potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický výskum,
náklady na stráženie
staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, skúšky a merania kontroly kvality
prác a pod.

5.5.

Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné
na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne
nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad
rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 3 tejto zmluvy) a
Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k
tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ
vykoná bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ
povinný odstrániť v dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, akom ako ho objednávateľ o ich
odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však
povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť sám a to na náklady zhotoviteľa. Ak
takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny
dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov
podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové

ceny tak, aké použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci verejného obstarávania a Rozpočtu
zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
Čl. 6
Platobné podmienky
6.1.

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané
pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom
potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží
mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného
kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady
najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ
k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote
uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený
mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne
vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných
dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za
objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác
a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže
vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných
prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných
prác a dodávok presiahne minimálne 40% (min.) celkovej ceny diela. Druhú faktúru je dodávateľ
oprávnený vystaviť na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a
dodávok za uplynulé obdobie, s ohľadom na požadovanú výšku záverečnej faktúry. Záverečnú
faktúru vystaví po protokolárnom prevzatí celej stavby, pričom objem dodaných prác a dodávok
môže byť maximálne 10% z ceny diela.

6.2.

Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená
prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným
popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz
vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími
písomne poverenými osobami.

6.3.

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo
dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti
výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom
oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený
vystaviť faktúru.

6.4.

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti 60
dní od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ
oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5.

Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané
v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr :
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,

6.6.

h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.
Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7.

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné
postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

6.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods.
6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých
na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10.

Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu,
nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

6.11.

Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z ceny diela ako zádržné.

6.12.

Zádržné v zmysle bodu 6.11. zmluvy bude vyplatené nasledovne:

-

Zádržné vo výške 5 % z ceny diela špecifikovného v ...... bude vyplatené na základe písomnej
žiadosti zhotoviteľa po odstránení všetkých vád a nedorobkov, ktoré boli uvedené v Protokole o
odovzdaní a prevzatí diela v zmysle zmluvy,

-

Zádržné vo výške 5 % z ceny diela špecifikovného v ...... bude vyplatené na základe písomnej
žiadosti zhotoviteľa po skončení záručnej doby. Táto časť zádržného môže byť nahradená
bankovou zárukou na záručnú dobu v prospech objednávateľa. Platnosť bankovej záruky bude
trvať najmenej 20 dní po skončení záručnej doby.

Čl. 7
Záručná doba – zodpovednosť za vady
7.1.

Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním
a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý
musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť,
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych
predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3.

Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 24 mesiacov (minimálne 60
mesiacov, uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu) a začína plynúť dňom odovzdania
diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše
protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými
stranami.

7.4.

Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v
dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5.

-

-

Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané
len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri
preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v
protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich
odstránenia,
skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu
odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený
podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7.

Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná
doba.

7.8.

Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti
diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
7.9.

Nároky a povinnosti zo záruky prechádzajú na právnych nástupcov.
Čl. 8
Podmienky vykonania diela

8.1.

Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na
výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie,
podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými
technickými normami, platnými právnymi všeobecno-záväznými predpismi ako i s požiarnymi a
bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2.

O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany
zástupcovia zmluvných strán.

8.3.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu stavebného povolenia,
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania
odberov zhotoviteľa,
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí
viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení
v danej lokalite.

protokol, ktorý podpíšu oprávnení

8.4.

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej
kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5.

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy
a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné
škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích
osôb.

8.6.

Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich
dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7.

Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8.

Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom
zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10.

Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11.

Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na
objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

8.12.

Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového
subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ
povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe
subdodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávatelia
majú alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných
konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..

8.13.

Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác dohodnúť so zodpovedným technikom objednávateľa
postup prác. Zhotoviteľ je povinný dohodnutému postupu prác prispôsobiť výkon svojej činnosti tak,
aby zbytočne neobmedzoval postup prác na stavbe.

8.14.

Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe diela stavbyvedúceho, v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „kvalifikovaná osoba“) a za ich činnosť zodpovedá priamo
objednávateľovi.

8.15.

Zhotoviteľ musí viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, svoj stavebný denník, do ktorého
musí zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zápisy v tomto stavebnom denníku
majú len informatívny a evidenčný charakter a sami o sebe nezakladajú práva a povinnosti
zmluvných strán. Pokiaľ si niektorá zo zmluvných strán uplatňuje voči druhej zmluvnej strane

prác

v súlade

nejaké právo, toto uplatnenie musí mať formu osobitného úkonu (doporučený list, mail. a pod.),
inak majú zmluvné strany za to, že právo nebolo uplatnené.
8.16.

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb.
Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

8.17.

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a nehnuteľnosti
(nehnuteľnostiach) objednávateľa, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii
prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami
alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek
ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť
diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je
objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou istiny alebo odpočítať si z čiastky
fakturovanej zhotoviteľom.

8.18.

Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také
vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a
EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby.

8.19.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa
jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov zhotoviteľa, bez ohľadu
na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú. Zhotoviteľ je povinný vysielať svojho zástupcu na
koordinačné porady zhotoviteľa s objednávateľom, termín ktorých oznámi objednávateľ. Zápisy z
týchto porád sú chápané ako záväzné pokyny objednávateľa zhotoviteľovi.

8.20.

Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy
vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ
použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii
stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri
užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

8.21.

Zhotoviteľ môže požadovať adekvátne zmeny stavebných materiálov za iné materiály, len za
podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v projekte a za podmienky
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Použité materiály musia spĺňať požiadavky
uvedené v § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných
nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadná zmena ceny v súvislosti so
zmenou stavebného materiálu bude predmetom osobitného rokovania zástupcov zmluvných strán.

8.22.

Stavebný dozor, resp. zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek v prac. dobe
vyzvať pracovníkov k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky;
v prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia, má právo trvale zakázať vstup na pracovisko
dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa
jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp.
odmietnutia podrobiť sa skúške, ako aj v prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po
pracovnej dobe hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto
stavu je objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre –za mesiac,
v ktorom bol zistený nedostatok podľa tohoto článku zmluvy a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty

odpočítať z faktúry alebo je zhotoviteľ povinný takúto zmluvnú pokutu zaplatiť objednávateľovi na
základe doručenej výzvy.

Čl. 9
Zmluvné pokuty
9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne
určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý
deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2
v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške
0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3.

Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých
vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu
vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
Čl. 10
Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

10.1.

Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto
okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude
povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa
zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú
Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
10.4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
10.5. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
10.6. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
10.7. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na
strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
Čl. 11
Výkonová zábezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy, uhradí na účet
Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti
podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová
zábezpeka“) v hodnote 15 % z ceny diela s DPH.
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie diela
až po jeho ukončenie a odovzdanie objednávateľovi a to v prípade, ak:

a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút
vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
b) pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez
zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 15 %
z ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej
doplnenie.
V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa
článku 11 bodu 11.2 je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotoviteľa zmluvnú
pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do
výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10
kalendárnych dní od splnenia povinností podľa bodu 8.7 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Zmluva
nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.
Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží
objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v
tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
• č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
• č. 2 - Časový a vecný harmonogram plnenia zmluvy– predkladá iba úspešný uchádzač
ku podpisu zmluvy
• č. 3 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri
výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu
podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa
bodu 5.2 tejto zmluvy – predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy
• č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy
a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude

•

spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy
č. 5 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)

V ............................., dňa .......................

---------------------------------Za objednávateľa

V ............................., dňa ...........................

--------------------------------zhotoviteľ

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. .......(doplní zhotoviteľ)
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Sídlo objednávateľa:
Zastúpený
IČO
DIČ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
−

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Boris Sedmák – starosta obce
00319767
2021152430
Boris Sedmák
doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy

Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
Fax:
E – mail:
Zapísaný

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 12.3 zmuvy o dielo č. ............ zo dňa ............. dohodli na
nasledovných zmenách :
1. Článok 11 – Výkonová zábezpeka sa dopĺňa novým bodom 11.6, ktorý znie nasledovne:
11.6. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že výkonovú zábezpeku v hodnote podľa článku
11.1. je možné nahradiť bankovou zárukou vo forme neodvolateľnej a bezpodmienečnej
bankovej záruky, ktorá bude splatná na prvé písomné požiadanie Objednávateľa. V
bankovej záruke banka, alebo pobočka zahraničnej banky vyhlási, že uspokojí
Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke, v
prípade ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy. Banková
záruka sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nemenia sa.
3. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri
vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

5. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok
nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v
tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V ............................., dňa .......................

---------------------------------Ojednávateľ

V ............................., dňa ...........................

--------------------------------Zhotoviteľ

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Borisom Sedmákom – starostom obce
00319767
2021152430
VÚB, a.s.

ďalej len „objednávateľ“
a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

ďalej len „zhotoviteľ“
Čl. I
Predmet dohody
1.
Zmluvné strany sa na základe ukončeného verejného obstarávania pod číslom
..................... uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela – stavebných prác a
to konkrétne opravu budovy pošty v obci Bzovík, názov diela: Oprava poškodenej omietky
a sanačné práce“.
2.
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne
vykonané dielo prevziať.
Čl. II
Cena za vykonanie diela
1.
Na základe výsledkov verejného obstarávania zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa
za vykonané dielo sumu vo výške .........................,- eur.

2.
V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať
si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne
predvídať.
4.
Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1
tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
5.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo
dňa odovzdania diela.
6.
Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
Čl. III
Termín plnenia diela
1.
Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do
....................... . Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje
o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách. Za
zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná
teplota klesne pod bod mrazu.
2.
Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných
stavebných prác.
Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie
1.
Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a
právne predpisy.
2.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich
ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu
ochranu.
3.
Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom
dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.
Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2.
Záručná doba je 2 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
3.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou formou.
4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 pracovných dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom termíne.
Čl. VI
Sankcie
1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň
omeškania.
2.
V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu diela.
3.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok
z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Čl. VII
Zánik zmluvy
1.
Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom
zhotoviteľovi.
2.
Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si
dohodnú.
3.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri
zhotovení diela.
4.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia
času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia
sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III
tejto zmluvy.
5.
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné
záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6.
Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí
byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán.
2.
Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.
4.
Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2
pre objednávateľa.

V Bzovíku, dňa: ...........................

V ..............., dňa: ...........................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

__________________
Boris Sedmák
starosta obce Bzovík

__________________
.............................
................................

Zmluva o dielo č. ________
uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákona
1.1

Zhotoviteľ:
Sídlo
v zastúpení :
Register:
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
tel. :
e-mail :

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Objednávateľ:

1.2

2.1

v zastúpení :
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
e-mail :

Čl. I. Zmluvné strany
Obec Bzovík
Bzovík 299
962 41 Bzovík
Sedmák Boris - starosta obce
00319767
2021152430
nie je platcom DPH
VUB, a.s. pobočka Krupina
SK77 0200 0000 0000 0392 5412
bzovik.starosta@gmail.com

Čl. II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy o dielo je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie pre stavbu:
„Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bzovík – projektová dokumentácia“

3.1
3.1.1
3.2

3.3

3.4

Čl. III. Harmonogram plnenia zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodržaniu nasledovných termínov:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - do 60 dní od
podpísania Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
Čas plnenia môže byť predĺžený za týchto podmienok:
- ak prekážky v práci zavinil objednávateľ alebo nesplnil svoje záväzky podľa tejto
zmluvy o dobu trvania tejto prekážky
- ak bude objednávateľ požadovať naviac práce a dodávky o nevyhnutne dohodnutú
dobu
Z dôvodov vyššej moci - pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady,
ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, ako sú vojna, živelné
pohromy, požiar, katastrofa, veľké epidémie o primeranú dobu zodpovedajúcu vyššej
moci.
V prípade prerušenia prác z dôvodov na strane objednávateľa alebo vyššej moci, sa
predĺži termín plnenia o čas, ktorý zavinil prerušenie prác, bez toho aby sa musel
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3.5

4.1
4.2

5.1

6.1
6.2
6.3

7.1
7.2

7.3
7.4

7.5

uzatvárať dodatok k tejto zmluve na zmenu termínov. Pre predĺženie termínu plnenia
sa zapíše zápis s uvedením dôvodu predĺženia, čo musí byť podpísané zástupcom
objednávateľa.
Lehota realizácie podľa tejto zmluvy je splnená riadnym vypracovaním projektu
v rozsahu článku III. tejto zmluvy a odovzdaním projektu objednávateľovi
s potvrdením o prevzatí.
Čl. IV. Miesto dodania predmetu zmluvy
Vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa dodá v termíne
dohodnutom podľa článku III. na Obecný úrad Bzovík v dohodnutom počte 6
vyhotovení v papierovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme.
Na základe objednávky objednávateľa je možné vypracovať aj navyše vyhotovenia
v papierovej forme. Cena za tieto práce bude fakturovaná len za reprografické práce a
práce projektanta s týmto súvisiace.
Čl. V. Cena
Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:
Cena bez DPH
_________ .- €
DPH 20%
_________.- €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cena s DPH
_________.- €
Čl. VI. Platobné podmienky a fakturácia
Platobné podmienky sú nasledovné:
Splatnosť vystavenej faktúry za predmet vykonanej práce je 14 dní od ich vystavenia
objednávateľovi, za predpokladu, že
budú vystavené v oprávnenej čiastke,
v oprávnenom čase a v súlade s príslušnými predpismi .
V prípade, že v priebehu realizácie diela bude potrebné niektoré dojednania meniť,
alebo upresniť, je povinnosťou oboch zmluvných strán na to včas upozorniť. Ich
riešenie bude predmetom osobitného jednania.
Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v dobe jeho odovzdania
a boli spôsobené porušením jeho povinnosti dodržania platných právnych a ostatných
predpisov.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a on
na ich použití trval.
Záručná doba na projektové práce je 5 rokov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy
najneskôr do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo
najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou pri
určení vady. Pre prípad vady projektu dojednávajú zmluvné strany právo
objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie
vady.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľa.
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7.6

8.1

9.1
9.2
9.3

9.4

10.1
10.2

Ak sa preukáže, že reklamácia vady objednávateľom nie je oprávnená v zmysle tejto
zmluvy, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi náklady spojené so zisťovaním vady vo
výške určenej písomnou formou pri zistení tejto skutočnosti.
Čl. VIII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektovej dokumentácie podľa
článku III. tejto zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupôsobenie spočívajúce najmä v dodaní všetkých potrebných podkladov,
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania sa zhotoviteľa s dohodnutým
termínom realizácie projektových prác v zmysle čl. III. tejto zmluvy uplatniť si úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania sa objednávateľa s dohodnutým
termínom platieb za poskytnutie plnenia predmetu obstarávania uplatniť si úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
Podstatným porušením zmluvy je:
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. III. tejto zmluvy o viac ako 30
dní.
- meškanie s úhradou správne vystavenej faktúry viac ako 30 dní po lehote
splatnosti.
Podstatné porušenie zmluvy oprávňuje druhú stranu, aby odstúpila od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia.
Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela
Lehota realizácie podľa tejto zmluvy je splnená riadnym vypracovaním projektu
v rozsahu čl. III. tejto zmluvy a odovzdaním projektu objednávateľovi s potvrdením
preberacieho protokolu.
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vypracovaný projekt v rozsahu čl. III tejto zmluvy
Podkladom pre fakturáciu je obojstranne podpísaný preberací protokol predmetnej
dokumentácie.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia
Objednávateľ má právo informovať sa o stave rozpracovaného diela u zhotoviteľa na
poradách podľa potreby.
11.2 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na
využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
11.1

12.1
12.2
12.3

Čl. XII. Záverečné ustanovenia
Akékoľvek oznámenia podľa tejto zmluvy musia byť prevedené písomnou formou
doporučeného listu na posledne známu adresu zmluvnej strany, ak zo zmluvy
nevyplýva, alebo nie je v texte tejto zmluvy uvedené inak.
Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v
lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
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12.4

12.5
12.7
12.8

Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo
zmluvných strán. Avšak v prípade, že od tejto zmluvy po jej podpísaní odstúpi
objednávateľ, je povinný zhotoviteľovi uhradiť všetky, do momentu odstúpenia od
tejto zmluvy, preukázateľné výdavky spojené s plnením tejto zmluvy v plnej výške
podľa platného Obchodného zákonníka SR. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť
len z dôvodov v nej uvedených, alebo z dôvodov podľa Obchodného zákonníka.
V otázkach neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch Každá strana obdrží jedno
vyhotovenie tejto zmluvy o dielo.
Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bzovíku, dňa __________

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.................................................................

...................................................................
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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Borisom Sedmákom – starostom obce
00319767
SK56 0200 0000 0020 2138 7856
VÚB, a.s.

ďalej len „objednávateľ“
a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Tel:
e-mail:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ďalej len „zhotoviteľ“
Čl. I
Predmet dohody
1.
Zmluvné strany sa na základe ukončeného verejného obstarávania pod číslom
_____________________uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela:
„Rekonštrukcia sobášnej miestnosti OÚ Bzovík“.
2.
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne
vykonané dielo prevziať.
Čl. II
Cena za vykonanie diela
1.
Na základe výsledkov verejného obstarávania zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa
za vykonané dielo sumu vo výške ____________,- eur s DPH.

2.
V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si
vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne
predvídať.
4.
Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1
tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
5.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa
odovzdania diela.
6.
Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
Čl. III
Termín plnenia diela
1.
Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 90
kalendárnych dní odo dňa popísania tejto zmluvy. Tento termín nie je možné predĺžiť ani na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných
podmienok.
2.
Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných
stavebných prác.
Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie
1.
Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne
predpisy.
2.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými
pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu.
3.
Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom
dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní
zhotoveného diela.
Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2.
Záručná doba je 2 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

3.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou formou.
4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 pracovných dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom termíne.
Čl. VI
Sankcie
1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň omeškania.
2.
V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 10 % z ceny predmetu diela.
3.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok
z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Čl. VII
Zánik zmluvy
1.
Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom
zhotoviteľovi.
2.
Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si
dohodnú.
3.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri
zhotovení diela.
4.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia
času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia
sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III
tejto zmluvy.
5.
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky,
a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6.
Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán.
2.
Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.

4.
Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2
pre objednávateľa.

V Bzovíku, dňa: ______________

V Bzovíku, dňa: ______________

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

__________________
objednávateľ:

__________________
zhotoviteľ:

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Borisom Sedmákom – starostom obce
00319767
SK56 0200 0000 0020 2138 7856
VÚB, a.s.

ďalej len „objednávateľ“
a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Tel:
e-mail:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ďalej len „zhotoviteľ“
Čl. I
Predmet dohody
1.
Zmluvné strany sa na základe ukončeného verejného obstarávania pod číslom
_____________________uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela:
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bzovík“.
2.
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne
vykonané dielo prevziať.
Čl. II
Cena za vykonanie diela
1.
Na základe výsledkov verejného obstarávania zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa
za vykonané dielo sumu vo výške ____________,- eur s DPH.

2.
V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si
vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne
predvídať.
4.
Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1
tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
5.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa
odovzdania diela.
6.
Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
Čl. III
Termín plnenia diela
1.
Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 90
kalendárnych dní odo dňa popísania tejto zmluvy. Tento termín nie je možné predĺžiť ani na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných
podmienok.
2.
Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných
stavebných prác.
Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie
1.
Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne
predpisy.
2.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými
pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu.
3.
Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom
dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní
zhotoveného diela.
Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2.
Záručná doba je 2 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

3.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou formou.
4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 pracovných dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom termíne.
Čl. VI
Sankcie
1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň omeškania.
2.
V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 10 % z ceny predmetu diela.
3.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok
z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Čl. VII
Zánik zmluvy
1.
Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom
zhotoviteľovi.
2.
Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si
dohodnú.
3.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri
zhotovení diela.
4.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia
času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia
sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III
tejto zmluvy.
5.
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky,
a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6.
Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán.
2.
Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.

4.
Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2
pre objednávateľa.

V Bzovíku, dňa: ______________

V Bzovíku, dňa: ______________

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

__________________
objednávateľ:

__________________
zhotoviteľ:

ZMLUVA
o nájme nebytových priestorov
Článok 1 – Zmluvné strany
Prenajímateľ: Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
IČO: 00 319 767
IBAN: SK77 0200 0000 0000 0392 5412
Zastúpený: Anna Babiaková, poverená podpísaním zmluvy o nájme
Nájomca:

Zastúpený:

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
IČO: 42 396 166
IBAN: SK64 0200 0000 0035 2394 5357
Boris Sedmák, predseda
Milan Gregáň, člen výboru
Článok 2 – Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom objektu zapísaného na liste vlastníctva č.1078
v katastrálnom území Bzovík, na parc. č.280/3, súpisné číslo 299- Viacúčelová budova.
2. Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v budove súpisné číslo 299 na
druhom nadzemnom podlaží, miestnosť č. 211 – zasadacia miestnosť.
Článok 3 – Účel nájmu
3. Prenajímateľ prenajíma nebytové priestory nájomcovi na účely zriadenia sídla
a kancelárie.
Článok 4 – Doba nájmu
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.5.2019 do 31.12.2020, t.j. na dobu 20
mesiacov.
Článok 5 – Výška nájmu
1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 350,00 Eur mesačne, slovom
Tristopäťdesiat eur.
2. Vzhľadom na spôsob financovania prevádzkových nákladov nájomcu, sa zmluvné
strany dohodli na nasledovnom platení nájomného:
a. Nájomné je splatné mesačne prevodom na účet prenajímateľa uvedený v tejto
zmluve vždy do 15-dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to aj bez
vystavenia faktúry prenajímateľom.
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Článok 6 – Ostatné ustanovenia
1. Prenajímateľ sa zaväzuje bezplatne zapožičať nájomcovi základné kancelárske
vybavenie – pracovné stoly 6 ks, stoličky 12 ks, a to až do doby obstarania vlastného
zariadenia nájomcom.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje bezplatne umožniť nájomcovi prístup na internet a bezplatne
umožniť využívanie vlastnej kancelárskej techniky na tlač, kopírovanie a skenovanie
dokumentácie nevyhnutnej pre riadny chod nájomcu, a to až do doby obstarania
vlastných zariadení nájomcom.
3. V cene nájmu sú započítané všetky náklady súvisiace s užívaním prenajatých
priestorov, t.j. náklady na elektrinu, vykurovanie, upratovanie, odvoz komunálneho
odpadu, vodné a stočné a ostatné prípadné súvisiace poplatky, okrem poistenia majetku
nájomcu.
4. Súčasťou nájmu je aj prístup do spoločných sociálnych zariadení, t.j. kuchynka a WC.
5. Nájomca nesmie prenechať nebytové priestory nájmu do užívania tretích osôb.
6. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo ku škodám na prenajatom
majetku.
7. Stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonávať len so súhlasom
prenajímateľa.
8. Nájomca je povinný bezodkladne upovedomiť prenajímateľa o zmenách svojej právnej
subjektivity, sídla, bankového spojenia, prípadne o ďalších zmenách, ktoré majú vplyv
na súčinnosť medzi prenajímateľom a nájomcom.
9. Nájomca dňom nájmu preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne
platných právnych predpisov a interných predpisov prenajímateľa, predpisov o ochrane
zdravia pri práci, bezpečnosti práce, ochrany majetku a požiarnej ochrany. Akákoľvek
škoda, ktorá vznikne na predmete nájmu a bude zapríčinená nájomcom a jeho činnosťou
alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi, bude nájomcom odstránená.
10. Poistenie vnútorných zariadení v rozsahu svojho majetku si zabezpečí nájomca na
vlastné náklady.

Článok 7 – Skončenie nájmu
1. Nájomnú zmluvu je možné ukončiť dohodou účastníkov.
2. V prípade výpovede je výpovedná lehota 3 mesiace a počíta sa od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu:
a. Ak nájomca viac ako 30 dní mešká s úhradou nájomného
b. Ak nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane hrubo porušuje pokoj
a poriadok v prenajatých priestoroch a narušuje prevádzkovanie a užívanie
ostatných priestorov inými nájomcami.
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Článok 8 – Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
2. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
oboch účastníkov.
3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä zákonom č. 116/1990 Zb. v platnom znení a Občianskym
zákonníkom.
4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, jej obsahu rozumejú
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Bzovíku, ............

Prenajímateľ: Obec Bzovík

Nájomca: MAS Hontiansko –
Novohradské partnerstvo

.......................................................
Anna Babiaková
poverená podpísaním zmluvy

....................................................
Boris Sedmák, predseda

....................................................
Milan Gregáň, člen výboru
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3, Autobusová zastávka pri bytových domoch 269 a 275.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e zámenu pozemkov podľa zverejneného
zámeru s pánom Jánom Križanom, pričom pánovi Križanovi obec Bzovík zamieňa pozemky
pri jeho rodinnom dome.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e kúpu pozemkov od pani Anny Benčekovej,
parcela č. 2000/3, vytvorená geometrickým plánom č. 44476329-107/2017. Obec Bzovík
nadobudne spoluvlastnícky podiel 82/200 k celku o celkovej výmere prislúchajúcej na podiel
9,84 m2.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e kúpu pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Bzovík, parcela č. 2000/3, vytvorená geometrickým plánom č. 44476329-107/2017.
Obec Bzovík nadobudne spoluvlastnícky podiel 18/100 k celku o celkovej výmere
prislúchajúcej na podiel 4,14 m2.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e predaj pozemkov podľa zverejneného
zámeru pánovi Jánovi Križanovi, bytom Bzovík 134, parcely č. ________, vytvorené
geometrickým plánom č. __________. Obec Bzovík predáva dané nehnuteľnosti spôsobom
hodným osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je skutočnosť, že dané nehnuteľnosti sú
v priamom susedstve kupujúceho.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e návrh zmluvy o dielo s úspešným
dodávateľom stavby „Autobusová zastávka pri bytových domoch“ ________________,
s.r.o., so sídlom _______________.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
4, Rekonštrukcia bytového domu č. 269 v obci Bzovík.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e úver na rekonštrukciu bytového domu
v obci Bzovík, názov diela: „Rekonštrukcia bytového domu č. 269 v obci Bzovík“ od
komerčnej banky s názvom VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, vo
výške : 155.937,31 EUR vrátane DPH.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e návrh zmluvy o dielo s úspešným
dodávateľom stavby „Rekonštrukcia bytového domu č. 269 v obci Bzovík“, VERÓNY OaS
s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e dodatok č. 1 k zmluve o dielo s úspešným
dodávateľom stavby „Rekonštrukcia bytového domu č. 269 v obci Bzovík“ VERÓNY OaS
s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného
kontrolóra obce Bzovík Ing. Adriána Macku k úveru na financovanie diela „Rekonštrukcia
bytového domu č. 269 v obci Bzovík“ od komerčnej banky s názvom VÚB, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, vo výške : 155.937,31 EUR vrátane DPH.

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e návrh zmluvy o dielo s so stavebným
dozorom pre stavbu „Rekonštrukcia bytového domu č. 269 v obci Bzovík“, Ing. František
Rapač, so sídlom Kozáčeka 1855/41, 960 01 Zvolen.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
5, Vodozádržné opatrenia v obci Bzovík.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e zámer zapojenia sa do výzvy v rámci
operačného programu „Kvalita životného prostredia“ číslo výzvy OPKZP-PO2-SC2112018-40 s projektom s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Bzovík“.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
6, Materská škola Bzovík.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e zámer zapojenia sa do výzvy v rámci
operačného programu „Ľudské zdroje“ číslo výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1 s projektom
s názvom: „Výstavba materskej školy v obci Bzovík“.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu a to vo
výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu v rámci operačného programu
„Ľudské zdroje“ číslo výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1 s projektom s názvom: „Výstavba
materskej školy v obci Bzovík“ a súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených
výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie
cieľa projektu.

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
7, Zateplenie budov základnej školy.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e zámer zapojenia sa do výzvy v rámci
Environmentálneho fondu“ oblasť L5 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania, s projektom s názvom: „Zníženie energetickej
náročnosti budov základnej školy Bzovík“. V rámci projektu bude zateplenie obvodových
plášťov a nové strechy hlavnej budovy a budovy pavilónu.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
8, Oprava budovy pošty v obci Bzovík.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e návrh zmluvy o dielo s úspešným
dodávateľom stavby „Oprava poškodenej omietky a sanačné práce“, ___________________
so sídlom ___________________.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
9, Kultúrny dom v obci Bzovík.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e návrh zmluvy o dielo s úspešným
dodávateľom projektovej dokumentácie s názvom „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci
Bzovík
–
projektová
dokumentácia“,
___________________
so
sídlom
___________________.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
10, Rekonštrukcia sobášnej miestnosti v budove OcÚ Bzovík.
Uznesenie č. __/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e návrh zmluvy o dielo s úspešným
dodávateľom
stavby:
„Rekonštrukcia
sobášnej
miestnosti
OÚ
Bzovík“,
___________________ so sídlom ___________________.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
11, Kúpa pozemku od COOP Jednota s.d., Krupina.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e kúpu pozemku od COOP Jednota Krupina,
spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, parcela č. ________, vytvorená
geometrickým plánom č. _________. Obec Bzovík nadobudne citované nehnuteľnosti
v podiele 1/1 k celku o celkovej výmere _____ m2.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
12, Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bzovík.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e návrh zmluvy o dielo s úspešným
dodávateľom stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bzovík“,
___________________ so sídlom ___________________.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
13, Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e
2/2019.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
14, Rôzne
Nájomná zmluva medzi OcÚ Bzovík a UPS Bzovík.

rozpočtové opatrenie obce Bzovík č.

Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e nájomnú zmluvu medzi obcou Bzovík ako
nájomcom a Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Bzovík ako prenajímateľom.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Nájomná zmluva medzi OcÚ Bzovík a Roľnícke družstvo Bzovík.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e nájomnú zmluvu medzi obcou Bzovík ako
prenajímateľom a Roľníckym družstvom Bzovík, so sídlom 962 41 Bzovík ako nájomcom.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Nájomná zmluva MAS HNp.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e nájomnú zmluvu medzi obcou Bzovík ako
prenajímateľom a Miestnou akčnou skupinou Hontiansko – Novohradské partnerstvo ako
nájomcom.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Odpredaj pozemku Marián Korčok.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e predaj pozemkov podľa zverejneného
zámeru pánovi Mariánovi Korčokovi, bytom Bzovík 142, parcely č. ________, vytvorené
geometrickým plánom č. __________. Obec Bzovík predáva dané nehnuteľnosti spôsobom
hodným osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je skutočnosť, že dané nehnuteľnosti sú
v priamom susedstve kupujúceho.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Vytvorenie obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným

Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e zámer vytvorenia obecnej spoločnosti
s ručením obmedzeným so 100% účasťou obce Bzovík, na nasledovné voľné živnosti.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
Odkúpenie pozemku od p. Kirchnerovej
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e odkúpenie pozemku pod futbalovým
ihriskom parc. č. _____ reg. E KN o celkovej výmere ____ m2 za celkovú cenu ____ EUR.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
VZN Cintorín.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie o správe
a prevádzkovaní pohrebiska v obci Bzovík
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
VZN Verejný poriadok.
Uznesenie č. __/2019
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie o čistote a
poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bzovík.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

