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Zmluva o dielo č. AS-279/2020 

„Rekonštrukcia mostných objektov“ 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z. 

(ďalej len zmluva)  

Zhotoviteľ: 

Názov:                                         MATÉ, s.r.o.                                                                                                                                               

Sídlo:                                           M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina                                                                                                                             

Štatutárny zástupca:                Stanislav Macek                                                                                                                                                             

IČO:                                             36394335                                                                                                                                                                                     

DIČ:                                             2020105076                                                                                                                                                                                  

bankové spojenie:                   TATRA Banka, a.s.                                                                                                                                                        

č. účtu v IBAN tvare:               SK35 1100 0000 0026 2841 0135                                                                                                                                          

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah 

na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: Stanislav Macek 

Registrácia: OR/ŽR 

a 

Objednávateľ:  

Názov:                             Obec Nededza   
Adresa:                             Hlavná 1/1, 013 02 Nededza       
Štatutárny zástupca:      PhDr. Peter Vajda, starosta    
IČO:                                   00321516 
DIČ:                                   2020677582 
Nie je platiteľom DPH      
Bankové spojenie:          PRIMA banka, a. s.                             
Č. účtu v IBAN tvare:      SK87 5600 0000 0056 0474 0002                             
                      

 (ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri 

aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona. 

Článok I                                                                                                                                                                                              

Predmet Zmluvy o dielo 

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – Rekonštrukcia mostných objektov – SO 

01, SO 02, SO 03, SO 04. podľa predloženej technickej dokumentácie jednotlivých objektov 

a rozpočtu stavieb jednotlivých objektov.   

2. Predmet zákazky a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu 

obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu 

podľa jednotlivých stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 a položiek zákazky – 

ocenených jednotlivých  Výkaz – výmer stavebných objektov. 
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3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu 

z poskytnutého diela zhotoviteľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. 

špecifikácii uvedenej v zmluve. 

4. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu                            

(s výnimkou prepravy materiálu  na stavbu). 

 

Článok II                                                                                                                            

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo  

 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v požadovanej kvalite 

a v požadovanom rozsahu . 

3. Miestom plnenie je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Nededza, mosty cez potok Kotrčiná a to:  
SO 01: Most na križovatke Hlavnej a Potočnej ulici (oproti 
domu č. 11) 
SO 02: Most na Potočnej ulici (oproti domu č. 33) 
SO 03: Most na Potočnej ulici (oproti domu č. 43) 
SO 04: Most na Potočnej ulici (oproti domu č. 57) 

  
 

               kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa  PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza 

4. V prípade nedostatku pracovníkov, zamestnávateľ prednostne zamestná nezamestnané osoby 

z obce, okresu, resp. Žilinského kraja. 

 

Článok III                                                                                                                           

Cena a platobné podmienky  

Cena  za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania. Podľa Prílohy č. 1 

a Prílohy č. 2 ponuky a je: 

Cena za uskutočnenie stavebných prác na SO 01:                                             11 152,00 € bez DPH 

                                                                     20% DPH:       2 230,40 € 

Cena celkom SO 01:                                                                                                 13 382,40 € s DPH 

Cena za uskutočnenie stavebných prác na SO 02:                                                6 975,94€ bez DPH 

                                                                      20 % DPH:                                               1 395,19 €  

Cena celkom SO 02:                                                                                                    8 371,13 € s DPH 

Cena za uskutočnenie stavebných prác na SO 03:                                                 7 119,40 € bez DPH 

                                                                      20 % DPH:                                                1 423,89 €  

Cena celkom SO 03:                                                                                                      8 543,29 € s DPH 

Cena za uskutočnenie stavebných prác na SO 04:                                                   8 061,30€ bez DPH 

                                                                     20 % DPH:                                                    1 612,26 €  

Cena celkom SO 04:                                                                                                       9 673,56 € s DPH 
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Cena za uskutočnenie stavebných prác celkom:                                                         33 308,65 € bez DPH 

                                                                     20 % DPH:                                                         6 661,73 €  

Cena celkom :                                                                                                                    39 970,38 € s DPH 

slovom: Tridsaťdeväť tisíc deväťsto sedemdesiat eur a 38/100  eur 

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto 

Zmluvy. 

Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny  uvedené v Prílohe č. 2 záväzné a nemenné.                                   

Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky 

uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo. 

Článok IV                                                                                                                            

Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo 

 

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác  sa uzatvára:  

• na dobu určitú do 30. 11. 2020 

2. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť: 

• písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

• písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom 

poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť  od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane. 

3. Podstatným porušením zmluvy o dielo  zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:  

• nedodržiavanie  ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy 

o dielo.  

Článok V                                                                                                                            

Záverečné ustanovenia  

1. Zmluva o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

po 2 (dva) rovnopisy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy  na 

uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou 

a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami 

5. Zmluva o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv. 

6. Táto Zmluva o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.                                                                  

Časti, ktoré táto zmluvy o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy: 

• Príloha č. 1 – Súhrnný formulár návrhu uchádzača predložený ako súčasť  ponuky  

dňa 1. 6. 2020 
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• Príloha č. 2 – Ocenené Zadania stavebných objektov SO 01, So 02, So 03, SO 04 -  ako 

súčasť ponuky dňa  1. 6. 2020 

• Príloha č. 3 - Harmonogramy výstavby jednotlivých objektov SO 01, SO 02, SO 03, SO 

04 v dňoch 

 

 

V Nededzi, dňa 09.07.2020 V Nededzi, dňa 019.07.2020 

 

 

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

   Stanislav Macek, konateľ                                                                            PhDr. Peter Vajda, starosta  

             za zhotoviteľa za objednávateľa 

 


