
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v súlade so znením§ 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § 117 zákona zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec : 

Zhotoviteľ: 

II. 
Preambula 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

( ďalej len „objednávateľ') 

Obchodný názov: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH. 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

( ďalej len „zhotovíte/"') 

Obec Šarovce 
Obecný úrad č. 128, 935 52 Šarovce 
Magdaléna Jónášová - starosta obce 
00 307 521 
2021023697 
PRIMA banka 
SK 67 5600 0000 0022 0160 4002 

Ján Lešták - TEZAR, 935 03 Bátovce 269 
Ing. Ján Lešták 
17574269 
1027578849 
SK1027578849 
ČSOB Levice 
SK44 7500 0000 0040 0332 1465 

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania zákazky podľa § 
117 zákona č. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. 

2.2 Táto zmluva na práce je uzavretá podľa ustanovení§ 563 a nasl. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov . 

III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer , ktorý tvorí súčasť 
súťažných podkladov. 

3.2. Názov zákazky je : 

REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO KÚRENIA V BUDOVE JEDÁLNE 
WITCH ŠAROVCE 

3.3. Miesto realizácie: Šarovce 

3.4. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa výkazu výmer . 



3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN. 

3.7. Dodávkou služby pre účely tejto zmluvy rozumie dodávka všetkých prác a materiálov nutných 
k riadnemu vykonaniu diela. 

IV. 

Čas zhotovenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje : 
Nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od odovzdania a prevzatia staveniska, 
Odovzdanie a prevzatie staveniska zvoláva po dohode so zhotoviteľom objednávateľ. 

4.2 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ 
nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o 
rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa. 

4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.4 Zhotoviteľ dielo ukončí do 15.7.2020. Do tohto termínu je zhotoviteľ povinný odvzdať dielo do 
užívania objednávateľovi, o čom bude zhotovený Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, a vypratať 
stavenisko. 

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu. 

4.6 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Po dobu omeškania 
s poskytnutím spolupôsobenia sa predÍži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ 
písomne oznámi objednávateľovi. 

v. 

Cena 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je v súlade s ustanoveniami 
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná ako 
súčet všetkých položiek určených súťažnými podkladmi . Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 
doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. 

5.2. Cena diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená ako maximálna nasledovne: 

navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR 

sadzba DPH a výška DPH v EUR 20% 

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba : 

10 484,12

2 096,82

12 580,94

5.3.1 za vykonané práce naviac, ktorých potreba vznikla počas realizácie diela a neboli súčasťou 
projektovej dokumentácie. Práce naviac budú vyšpecifikované v dodatku k tejto zmluve 
a budú doložené položkovitým rozpočtom zhotoviteľa. Požiadavka objednávateľa na 
naviacpráce bude zapísaná do stavebného denníka a odsúhlasené starostom obce. 
V prípade, že zhotoviteľ vykoná práce naviac bez odsúhlasenia, objednávateľa, objednávateľ 
ich nebude akceptovať. 



5.3.2 V prípade zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH. 

5.4. Faktúry na úhradu budú objednávateľovi odovzdané súčasne s predmetom plnenia. 

Vl. 

Musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a všetky povinné údaje podľa 
zák.č.222/2004 Z.z. o DPH (aj IČO a DIČ objednávateľa) a špecifikáciu ceny. Súčasťou 
faktúr musia byť zisťovacie protokoly, súpis vykonaných prác a krycí list čerpania. 
Lehota splatnosti faktúry je min.30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa 
za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na 
účet zhotoviteľa. 

Platobné podmienky 

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov - faktúr , 
ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi raz mesačne na základe zisťovacích 
protokolov o skutočne realizovaných prácach a dodávkach potvrdených starostom obce. 
Preddavok sa neposkytuje. 

6.2. Objednávateľ má právo zadržať kolaudačnú ratu vo výške 10% z ceny diela. 

6.3. Konečná faktúra bude vystavená po odstránení všetkých vád a nedorobkov vyplývajúcich 
z preberacieho konania. Konečnou faktúrou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny 
za zhotovenie diela. 

6.4. Prípadné naviac práce budú osobitne fakturované a príslušná faktúra bude označená 
odpovedajúcim číslom dodatku k tejto zmluve o dielo. 

6.5. Jednotlivé faktúry budú obsahovať : označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, 
číslo zmluvy, číslo zmluvy o poskytnutí NPF,číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti 
faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, 
označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehota 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. 

VII. 

Možnosť odmietnuť prebratie diela 

7.1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu 
nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

VIII. 

Vyššia moc 

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných 
stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. 

8.2 Pokiaľ sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, strana, ktorá 
sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu 

IX. 

k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokiaľ nedôjde k dohode, má 
strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 
v tomto prípade nastáva dňom doručenia oznámenia. 



objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán 
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

13.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III. tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má platné revízne správy od všetkých používaných 
strojov a zariadení a osoby obsluhujúce pracovné stroje a zariadenia majú platné 
oprávnenia na vykonávanie takejto činnosti. 

XIV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

14.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov, ktorý nespadá pod 
vzťahy uvedené v ustanovení§ 261 Obchodného zákonníka. 

14.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami . 

14.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zo zmluvných 
strán po jednom exemplári. 

14.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve. 

14.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

14.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na 
znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

- - 01 � JJJtoSarovce, dna .... .-...... : ...... . V Leviciach d v / (. Ll)l(j na ........................ . 

Ján Lešták - TEZAR
Vojenská 53, Levice 934 01

zhotoviteľ 



Odberateľ: Obec šarovce 

Projektant: 

Dodávateľ: Ján Lešták • TEZAR 

Stavba: Rekonštrukcia ÚK v budove jedálne WITCH šarovce 

Por. 
číslo 

Kód 
cen. 

Kód položky 

PRACE A DODAVKY HSV 

Prehľad rozpo_<':tc>Vích nákladov v EUR 
Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer 

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
013 971033131 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 
013 971033141 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 
013 971033151 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm 
013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 

9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu: 

PRÁCE A DODAVKY HSV spolu: 

PRACE A DODAVKY PSV 

713 • Izolácie tepelné 
713 713462114 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32 
713 713462115 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40 
MAT 283771108 Izolácia potrubia TUBEX 35x10mm 

MAT 283771148 Izolácia potrubia TUBEX 42x10mm 

713 - Izolácie tepelné spolu: 

722 - Vnútorný vodovod 
721 722231142 Ventil závitový poistný rohový G 3/4 
721 722234101 Montáž filtra pre odstraňovanie mechanických nečistôt z teplej vody ľ 
MAT 319672020 Filter mechanických nečistôt nerezový 314" 

721 722234161 Montáž úpravne doplňovanej vody 
MAT 484679816 Zmäkčovacie zariadenie L8 

721 722262201 Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4 
MAT 388214570 Vodomer na studenú užitk. vodu 1/2" 1,5 m2 

722 • Vnútorný vodovod spolu: 

732 - Strojovne 

731 732331513 Montáž expanzomatu 12 1 
MAT 484671100 Nádoba-expanzná tlak 1 O barov s membránou 12 I 

Množstvo 

výmera 

Merná I Jednotková 
jednotka cena 

6,000 kus 2,49 

10,000 kus 5,48 

4,000 kus 8,68 
0,024 t 14,11 

104,80 

104,800 

22,000 m 1,14 
14,000 m 1,18 
22,000 m 0,43 

14,000 m 0,48 

57,78 

1,000 kus 20,17 

1,000 kus 7,63 
1,000 kus 25,15 

1,000 kus 16,74 
1,000 kus 182,81 

1,000 kus 25,12 
1,000 kus 75,73 

353,35 

1,000 súbor 17,11 

1,000 kus 30,65 

Konštrukcie 

14,94 
54,80 
34,72 
0,34 

104,80 

104,80 

25,08 
16,52 

41,60 

20,17 

7,63 

16,74 

25,12 

69,66 

17,11 

Spracoval: 

JKSO: 

Dátum: 19.05.2020 

špecifikovaný 
materiál 

0,00 

0,00 

9,46 

6.72 

16,18 

25, 15 

182,81 

75,73 

283,69 

30,65 

Spolu 

14,94 
54,80 

34,72 
0,34 

104,80 

104,80 

25,08 
16,52 
9,46 

6.72 

57,78 

20,17 

7,63 
25.15 

16,74 
182,81 

25,12 

75,73 

353,35 

17,11 
30.65 

Strana O 



Prehľad rozpočto�ch nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu 

čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál 

731 732420811 Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 25 2,000 kus 8,31 16,62 16,62 

731 732420813 Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50 1,000 kus 9,89 9,89 9,89 

731 732429111 Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25 1,000 súbor 6,38 6,38 6,38 

731 732429112 Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40 1,000 súbor 15,01 15,01 15,01 

MAT 4261A1305 Cerpadlo MAGNA1 25-80 - 96281015 1,000 kus 538,68 538,68 538.68 

732 - Strojovne spolu: 634,34 65,01 569,33 634,34 

733 - Rozvod potrubia 

731 733110803 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15 18,000 m 1,09 19,62 19,62 

731 733110808 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50 100,000 m 2,38 238,00 238,00 

731 733122222 Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovanlm DN 12 70,000 m 10,12 708,40 708,40 

731 733122223 Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 15 67,000 m 10,77 721,59 721,59 

731 733122224 Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 20 26,000 m 11,81 307,06 307,06 

731 733122225 Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 25 48,000 m 14,33 687,84 687,84 

731 733122226 Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 32 28,000 m 18,96 530,88 530,88 

731 733122227 Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 40 14,000 m 26,64 372,96 372,96 

731 733190107 Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40 253,000 m 0,45 113,85 113,85 

733 - Rozvod potrubia spolu: 3 700,20 3 700,20 0,00 3 700,20 

734 - Armatúry 

731 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 12,000 kus 1,24 14,88 14,88 

MAT 422305090 Kohút vypúštací gulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 11o•c R608 1!2' 6,000 kus 7,29 43,74 43,74 

MAT 551212840 Ventil automatický odvzdušňovací, zvislý, mosadz R99 112" 6,000 kus 9,29 55,74 55,74 

731 734209104 Montáž armatúr s jedným závitom G 314 termostatických hlavíc + nastavenie a 27,000 kus 3,61 97,47 97,47 
zaistenie 

MAT 4054C0411 Poistka proti odcudzeniu - 1955203 27,000 kus 2,20 59.40 59.40 

MAT 4054C0431 Kolík dorazový pre termostaty HERZ série 9000a 9000- 1955100 27,000 kus 1,45 39, 15 39,15 

MAT 551200351 Hlavica termostatícká HERZ-KLASIK - 1923006 27,000 kus 13,46 363,42 363,42 

731 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 /2 59,000 kus 3,72 219,48 219,48 

MAT 551141440 Guľový kohút. PN42, T 185"C, plnopríetokový. nikel. páčka, R910 1/ľ červený 2,000 kus 4,98 9,96 9.96 

MAT 551216300 Ventil závitový spätný R60 112"" 1,000 kus 3.71 3,71 3,71 

MAT 551201251 Ventil trojosový HERZ-TS-90 "AB"1/ľ- 1775891 1,000 kus 14,68 14,68 14,68 

MAT 551201602 Ventil HERZ-TS-90, priamy 1!2"- 1772391 26,000 kus 11, 11 288,86 288.86 

MAT 551202123 Ventil spíatočkový HERZ-RL-5 priamy Rp 1/2 x G 3/4 - 1393711 27,000 kus 9,02 243,54 243.54 

MAT 551202126 Ventil spiatočkový HERZ-RL-5 - 112" x G 314 - 1394811 1,000 kus 9,22 9.22 9.22 

MAT 551202243 Ventil regulačný HERZ -AS -T-90, priamy 1/ľ- 1683381 1,000 kus 13,65 13,65 13,65 

MAT 551207054 Prechodka kovovo tesniaca 1/ľx 15 - 1629201 56,000 kus 1,81 101.36 101,36 
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu 

čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál 

PRACE A DODA Vl0( M spolu: 401,71 148,00 253,71 401,71 

Za rozpočet celkom 10 484,12 6 038,08 4 446,04 10 484,12 
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