Zm|uva o dielo č.032022lvo
Uzatvorená podl'a $ 53ó a násl. obchodného zákonníka č. 51 3/199l Zb
I. Zmluvné stľany

Zhotovitel'
obecný technický podnik Staškov
Ulica Jozeťa Kľonera 588
023 53 Staškov
7,lstupený: Pętrom Palicom - vedúci obecného technického podniku Staškov
ICO: 47884355
DIČ:2024125026
ČísloúčtuIBAN: SK935600000000779 643900l
(d'alej len zhotoviteľ)

objednávatel':
obec Staškov
Jozefa Kroneľa 588, 023 53 Staškov
7astúpený: Ing. Ladislav Šiměisko _ starosta obce
ICO: 00314293

DIČ:202055327l
ČísloúčtuIBAN: SK8l56000000000279615001
Stavebný dozor objednávateľa
(ďalej len objednávateľ)

:

Ing. Rudolf Lipták

II. Predmet zmluvy

1'

Zhotovitel' sa zaväzuje vyhotovit' pľe objednávateľa dielo

',Novostavba

bytového domu 19 b. j. s príslušenstvom v obci Staškov na paľcele

cKN

11111u,,

podľa projektovej dokumentácie vypracovanej : Ing. arch. Ivanom Jarinom , autorizovaný
aľchitekt , ul. Karpatská 131/A , 900 33 Marianka a schválenou v stavebnom konaní Stavebné povolenie vydané obcou olęšná dřm 12.2.2020 , č,.j. - Výst - 4212020, právoplatné
dňa l3.3.2020 , platnosť vydaného stavebného povolenia bola preďiženáRozhodnutím obce
olešná zo dňa4.3.2020, čj. - Yýst-200l2022,právoplatné dňa4.3.2022
a súvisiacej technickej rybavenosti k Bytovému domu _ 19.b.j. na parcele

k.ű. Staškov v z|oźeníz

CKN

č.111/1 v

So 02 Prípojky inžinieľskych sietí
dažďovákanalizácia na parcele CKN č.Inll , ktorá bude vyhotovená podľa projektovej

'

:

dokumentácie vypľacovanej : Ing. arch. Ivanom Jarinom , autorizovaný architekt , ul.
Karpatská I31lA, 900 33 Marianka / zodpovedný projektant Ing. Valéria Ponechalovźý a
schválenou v stavebnom konaní - Stavebné povolenie vydané okresným úradom Čadca ,

odborom starostlivosti o Životné prostredie , číslospisu - oU - CA - OSZP _ 2020/000660 003 dňa 2.3.2020 , právoplatné dňa 3.4'2020 platnosť vydaného stavebného povolenia bola
'
'
prediženáRozhodnutím okresného úradu Čadôa,
odboľ starostlivosti o Životné pľostredie
'
číslospisu _ oU - CA - OSZP - 20221003404 - 005 dňa 31 .3 .2022, právoplatné dňa
'
31.3'20Ż2
- vodovodná prípojka /úěel - U6Il3lna parcele CKN č.llll1r ,kanalizač,ná pńpojka / účel_ U
6123lna paľcele CKN č. |7lll , ktorá bude vyhotovená podľa pľojektovej dokumentácie
Vypľacovanej : Ing. arch. Ivanom Jańnom , autorizovaný architekt , ul. Karpatská 131/A 900
'
33 Marianka l zodpovedný projektant Ing. Valéria Ponechalová/ a schválenou v stavebnom
konaní _ Stavebné povolenie vydané okľesným úradom Čadca, odborom starostlivosti o

Životnéprostredie,číslospisu-oU-CA-OSZP-20201003008-003,dňaI5.4.2O2O,

pľávoplatné dňa 1 8.5.2020

So 03 Pľístupová komunikácia a ostatné plochy / účel-U6143 ,6l53lnapaľcele ě. CKN
111/1 aI11l23, ktorábudevyhotovenápodľa pľojektovej dokumentácievypľacovanej: Ing.

aľch. Ivanom Jarinom, autoľizovaný aľchitekt , ul. Karpatská l3llA, 900 33 Maľianka /
zodpovedný pľojektant - Ing. Peter Žákl a schválenou V stavebnom konaní - Stavebné
povolenie vydané obcou Staškov dřn2'6.202l , č.j. - Výst _ 12-s20Ż1l262lP.IOO7 ,
pľávoplatné dňa 7 .7 .202|

SO 05 NN rozvody :
- 05'2 elektńcká pńpojka NN na parcele CKN ě'111/l , 05.3. vonkajšie osvetlenie spevnených
plôch na parcele CKN ě.I|l/7 , II1/23, ktorá bude vyhotovená podl'a projektovej
dokumentácie vypracovanej : Ing. Pavlom Holubom a schválenou v stavebnom konaní Stavebné povolenie vydané obcou olešná dňa 12.2.2020 , č,.j. - Výst - 4212020, právoplatné
dňa 13.3.2020 , platnost'vydaného stavebného povolenia bola prediženáRozhodnutím obce
olešná zo đřla4.3.2020, č.j. - Yýst-200l2022 , právoplatné dna 4.3.2022
Rozsah predmetu zmluvy je špeciÍikovaný rozpočtom zhotoviteľa, ktorý je prílohou
č. 1 tejto zmluvy o dielo.

2.

Zhotovitel' sazaväzuje vykonat'dielo uvedené v tomto článku vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovedn ost', Za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
III. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zavđzaje,že vyhotoví a odovzdá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy
objednávateľovi nasledovne: začatie prác: 15 dní od zabezpečenĺa financovania
doba qýstavby max. 24 mesiacov. Predpokladaný termín zaěatja 0L09'2022, ukončenia
o

30.06.2024.

IV. Cena za predmet zmluvy

1. Celková

cena diela je 1 088 426,65€bez

Dohodnutá cena diela predstawje:
01.
02.

So
So

dom

01 Bytový
02_001 Daź,ďová

DPH a 130ó

111,98 € s

Cena bez DPH
833 105'45
19 989,12

kanalĺzácia
2

DPH

Cena cęlkom s DPH
999 726,54€
23 986,94 €.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

So 02-002 Vodovodná prípojka
So 02-003 Kanalizačná prípojka
so 03-001 Prístupová komunikácia
So 03_002 Odstavné plochy
So 03-003 Chodník
So 04 - Veľejnéosvetlenie
So 05 - Elektrická prípojka NN

12 260,10

14 712,12 €

19 371,79

23 245,42 €

l19 962,5I €

99 969,76
68 565,99
Ż5 666,24
6 606,63
2 893,19

Spolu

1088 426,65

82
30
7
3

l

279,19 €
799,49 €
9Ż7,96 €

471,82€

306 11l'98 €

Cenaza dięlo celkom:
l 30ó l l1,98 €
: JedenmiliontristoŠesťtisícstoj edenást'euľ 9 8 centov)

(slovom

Cena diela obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy. V zmluvnej cene
diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením
predmetného diela vrátane všetkých výľobných , prevádzkových a administrativnych réŽii
zhotovitel'a, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vľátane dodávateľskej dokumentácie,
revizii, skúšok, atestov a certifikátov a ďalŠíchobdobných nákladov aréžii,ktorésú potľebné
na kompletnurealizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela. PoloŽkđvitý
rozpočet stavby tvorí neoddeliteľnúpľílohutejto zmluvy (príloha č'1).

V. Platobné podmienky
Zazrealizované pľáce zhotoviteľ vystaví faktúru po ukončeníkaŽdého kalendárneho mesiaca.
Faktúľabude vystavená na základe súpisu pľevedených prác v zmysle rozpočtu zhotoviteľa.
Súpis musí by' podpísaný stavebným dozorom a objednávateľom. Splatnosť faktúr je 30 dní
od ich vystavenia. Zźxereč,náfaktúra buđevystavená až po protokolárnom odovzdaní diela.
Splatnosť faktúry bude 30 dní'

Y|. Záručnéa servisné podmienky
1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoľéje predmetom tejto zmluvy záruku60 mesiacov odo dňa
jeho prevzatia.
2. Počas doby uvedenej vbode 1. tohto článku je každá záručná oprava' resp. výmena
komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, Že poškodenie, ľesp. znęfunkčnenie dióla, kioré je
predmetom tejto zmluvy' bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. neodbomým uŽívaním
diela objednávateľom.

3. Ak sa počas zttručnej lehoty vyskynú na diele vady, objednávatęľ bezmeškania písomne
oznźtmi túto skutočnost' zhotoviteľovi. Reklamované vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť
bezodkladne.

VII. Povinnosti zhotovitel'a
Viest' stavebný denník ođodňa odovzdania a prevzatia staveniska s uvádzaním všetkých
skutočností rozhodujúcich pre zhotovenie predmetu zmluvy. Stavebný denník (resp. části

stavebného denníku prislúchajúcek obdobiu, ktoré sa vykazuje na súpisoch vykonanýcĹ pľác),
ktory musí obsahovať najmatieto údaje:
- mesiac' deň, dátum,

J

- počet pľacovníkov na stavbe podľa ľemesiel,
- teplota vzduch, počasie,
- čas začiatku a skončenia pľác na stavbe,

-

podl'a stavebných objektov aprevźĺdzkovýchsúborov rozčlenené vykonané stavebné

a montážne práce s harmonogľamom stavebných prác.

Vykonat' skúškyv ľozsahu a spôsobom predpísanými platnými vyhláškami
a projektom na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

,

normami

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá zapnpadne poškodenie podzemných vedení'
Zab ezpeěit' dodrŽi avanie predpisov B oZP.
Zabudovat'materiály a výrobky len prvej akosti.

YIII. Záx erečnéustanovenia

l. Zhotoviteľ odovzdá dielo

objednávatel'ovi na zák|ade preberacieho protokolu. 15 dní pred

ukončenímprźrc zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na zač,atię preberacieho konania.
K odovzdaniu stavby zhotoviteľ pľedloŽí všetky doklady , atesty od vyrobkov, revizne správy,
zápisy o vykonaných skúškach a iné doklady vyplyvajúce z platnej legislatívy' Dielo bude

objednávatel'om prebraté aŽ po podpísaní preberacieho protokolu zmluvnými stľanami a od
tohto termínu bude plynút' zźlruěnźtdoba.

Ż.Táto Zm|uva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zm|uva nadobudne
účinnosťlen v prípade' ak objednávateľ získa finančnéprostriedky na ręa|izáciu predmetu
zmluvy - úver zo ŠFRBa dotáciu z Ministeľstva výstavby a regionálneho rozłoja SR.
V prípade nezískania zdrojov financovania na realizáciu pľedmetu zmluvy nebude
objednávateľ dięlo realizovat' a teda nebude realizovaná činnosťv zmysle tejto zmluvy.
V prípade nastania tejto skutočnosti nemá zhotoviteľ nárok na žiadne finančnéplnenie ani
náhĺadu ušléhozisku.
3.Zmluvu je možnémenit'obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
4. Zmluvné strany sa dohodli, Že cenu za đielojemoŽné meniť nazáklade vzájomnej
písomnej dohody a to len v prípade, ak v priebehu realizácie diela došlo k mimoriadnemu
nárastu cien stavebných materiálov. Nárast cien bude zhotoviteľ písomne dokladovat'na
zźlk|ade indexov nárastu cien materiálu zverejnený Štatistickým úradom SR. Zvýšenie ceny
diela z uvedených dôvodov bude objednávateľ akceptovať len v prípade súhlasu Špns
a Ministeľstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa pľávne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveni ami Obcho dného zákonnika S lovenskej republiky.
6. Zm|uvné strany sa dohodli, Že ttlto zmluvu si prečítali,jej obsahu porozumeli a zmluva
zodpovedá ich skutočnej, slobodnej aváŽnej vôli, uzatvźlrajű ju dobrovoľne a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.

7' Tttto zmluva je vyhotovená vdvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná stľana dostane po

jeđnomvyhotovení.
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, Že objednávateľ je zakladateľom zhotoviteľa a Že objednávateľ

vykonáva nad zhotoviteľom úplnúkontrolu obdobnú kontľole vykonávanej nad vlastnými
organizačnými zložkami, pričom zhotoviteľ vykonáva podstatnú ěasť svojich ěinností pre
objednávateľa. Zhotovitel' je povinný pi zabezpeěení tovaľov , sluŽieb aprác za účelom
plnenia pľedmetu diela dodrŽiavať zźkon o veĘnom obstarávaní.

9' V prípade ak objednávateľ nezabezpeěí ťtnancovanie ręalizácie predmefu zmluvy v roku
20Ż2 , zmluvné stľany dodatkom zmluvy upravia ďalší postup.

V Staškove aĺ^,ł.(,:

lł. !"0,ł,!-

Za objednávateľ

ts!'ť+,

Zazhotoviteľa;
ílhoíń!i łnňh'i^bi
rco,

ńáríiL

łl Átł iĺ-s oiĺ''lĺrzsozo

ĺ
Ing. Ladislav Šĺmčisko
staľosta obce Staškov

Peter Palica
vedúci obecného technického podniku Staškov
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ql'čuńil

Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Bytov

dom v obci Staškov

objednávatel' obec Staškov

Zhotovitel': obecnyi technick

podnik Staškov

Kd
193
1

Zákazka

Dátum:

22.4.2022

PĄektant:

lng.Martin Kubovsk

Spracoval:

Cena bez DPH

Cena s DPH

DPH

ZRN

HZS

KČ

VRN

1 088 426,65

217 68s,33

ĺ 088 426'65

0,00

0,00

0,00

833 105.45

166 621.09

999 726,54

83310s,45

0,00

0,00

0,00

02- 001 DaŽďová kanalizácĺa

19 989,12

3 997,82

23 986,94

19 989,12

0,00

0,00

0,00

02- 002 Vodovodná prípojka

12 260,10

2 452,02

14712,12

12 260,10

0,00

0,00

0,00

02-003 Kanalizačná prípojka

't9 371,18

3 874,24

23 245,42

19 371,18

0,00

0,00

0,00

Bytov dom v obci Staškov
SO 01- Bytov dom

1 306

íí1'98

4

so
so
so
so

99 968,76

19 993,75

19 962,51

99 968,76

0,00

0,00

0.00

4'.1

so03-002 odstavné plochy

68 56s,99

13 713,20

82 279,'t9

68 565,99

0,00

0,00

0.00

so
so
so

Chodník

25 666,24

5 133,25

30 799,49

25 666.24

0.00

0.00

0,00

04 - Vereiné osvetlenie

6 606.63

1321,33

7 927,96

6 606.63

0.00

0.00

0,00

05 - Elektrická prĺpoika NN

2 893.18

578.64

3 47',1.82

2 893.18

0.00

0.00

0.00

1 088 426.6s

0.00

0.00

0.00

2
3
31

42
5
6

03- 00'|
03-003

Celkom

Prístupová komunikácia

1 088

426.65

217
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685.33

I

1

1 306

111.98

