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Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

„REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 

MATERSKEJ ŠKOLY KUZMICE“  

 

Verejný obstarávateľ nevie určiť predpokladanú hodnotu zákazky, z dôvodu toho že, nevie 

posúdiť konkrétny rozsah rekonštrukcie, modernizácie a prístavby uvažovanej investície. Podľa § 4 

zákona o verejnom obstarávaní, predpokladaná hodnota zákazky neprekročí hodnotu 20 tisíc Eur, čo 

postačuje na vyhlásenie súťaže postupom podľa §9 ods.9 ZoVO - prieskum trhu. Verejný 

obstarávateľ vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky určil podmienky účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktoré budú zverejnené na webovej stránke verejného obstarávateľa a budú zaslané 

najmenej trom záujemcom/uchádzačom.  

Vzhľadom k tomu, že predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné hodnoty pre podlimitné 

zákazky, pri  zadávaní zákazky Obecný úrad bude postupovať v súlade s § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

podľa Smernice č. 1/2013 o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v 

podmienkach  a možnostiach obecného úradu Kuzmice. 

V znení vyššie uvedeného zodpovedný zástupca verejného obstarávateľa zverejňuje nasledovné 

oznámenie o zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: 

 

Zverejnenie zadávania zákazky 

Obec Kuzmice, ako verejný obstarávateľ „zverejňuje“ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov, zadávanie zákazky a týmto prijíma cenové ponuky v lehote 

určenej pre zadávanie zákazky v nasledovnom znení: 

 

Názov zákazky - druh zákazky:  

„Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Základnej školy a materskej školy Kuzmice“ 
– zákazka na poskytnutie služieb. 

Skrátený opis predmetu zákazky: 

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk, postupom prieskumu trhu je cenová ponuka 

uchádzača na vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre: 

1. územné rozhodnutie, 

2. stavebné povolenie, 

3. vypracovanie žiadosti o NFP v rámci ŠF (nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov) 

4. realizáciu projektu (s dielenskou špecifikáciou montážnych častí). 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj výkaz výmer, položkovitý rozpočet a vizualizácia 

uvažovanej investície. 

Lehota na dodanie zákazky: 

2 mesiace od podpísania zmluvy 

Dátum zverejnenia oznámenia: 

27.06.2014 
                                                                          ............................................ 
Vypracoval: Ing. Milan Filip, OSO     Ján Geňo, starosta obce  
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Obec Kuzmice, Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12  Kuzmice 

okres Trebišov 

Spisové číslo: 347/2014/PD/2 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

„Prieskum trhu“ 

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je 

zabezpečovaná podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej ako ZoVO). 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Verejný obstarávateľ: Obec Kuzmice, okr. Trebišov 

 Sídlo organizácie:    Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

 IČO:                         00 331 643 

 DIČ:   2020773458 

 Štatutárny orgán:  Ján Geňo, starosta obce 

 Tel. kontakt:  056/679 12 06 

 E-mail:   obec@kuzmice.eu 

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Milan Filip,  

Kontakt:   Tel. kontakt: 0905 303 752, E-mail: milan.filip@elauk.sk 

 

2. Názov zákazky  
„Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Základnej školy a materskej školy Kuzmice“ – 

poskytnutie služieb. 
 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Predmetom prieskumu trhu je predloženie akceptovateľnej ponúky uchádzača na vypracovanie 

komplexnej projektovej dokumentácie pre: 

1. územné rozhodnutie, 

2. stavebné povolenie, 

3. vypracovanie žiadosti o NFP v rámci ŠF (nenávratný finančný príspevok z štrukturálnych fondov) 

4. realizáciu projektu (s dielenskou špecifikáciou montážnych častí). 

 Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj výkaz výmer, položkovitý rozpočet, technická 

správa, vizualizácia prístavby a ďalšie náležitosti zodpovedajúce  potrebám investora 

v investičnom procese realizácie stavebného diela uvažovanej rekonštrukcie, modernizácie 

a prístavby Základnej školy a materskej školy v obci Kuzmice okres Trebišov, pre projekt so 

skráteným názvom použitým pre toto verejné obstarávanie podľa bodu 2. 

Cieľom súťaže je získať/mať k dispozícií dodávateľa pre komplexnú prípravu a implementáciu 

euro-projektu.  Predpokladaný počet vyhotovenej dokumentácie v tlačenej podobe - 6 párov a 2 ks 

CD kompletnej dokumentácie v digitálnej podobe v čitateľnom formáte *pdf, *doc, *xls. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

Nie je určená, ale je nižšia ako 20.000,- Eur bez DPH. Problémom riešenia je rekonštrukcia, 

modernizácia a prístavba. Kvalifikovaný odhad stavebných nákladov cca 700 tisíc Eur. 
 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

Dva mesiace. 
 

6. Financovanie zákazky:  

Zákazka bude financovaná z podporných prostriedkov EU Operačného programu ROP, 

Výzva 1.1-2014/1 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. 

obec@kuzmice.eu
milan.filip@elauk.sk
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7. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) Zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie 

dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

(kópia výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra). 
 

8. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať:  

9.1. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať. (ŽL, Zápis v Obchodnom registri) 

9.2. Čestné prehlásenie uchádzača podľa zverejneného obsahu v súťažných podkladoch 

9.3. Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka uchádzača 

9.4 Návrh zmluvy podľa zverejneného obsahu v súťažných podkladoch.  
 

9. Predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie 

ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania 

uchádzača. Obal musí byť označený textom: „REMOSTA KUZMICE“, „Súťaž neotvárať“  

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Lehota na predloženie žiadosti o súťažné podklady: do: 7.07.2014 do 12:00 hod. 

Lehota na vysvetľovanie súťažných podkladov:  do: 5.07.2014 do 16:00 hod. 

Lehota na predloženie súťažnej ponuky:   do: 7.07.2014 do 12:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: - uvedená v bode 1. 

11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2014  

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena s DPH. 

13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  07.07.2014 od 14:00 hod. v  zasadačke 

obecného úradu Kuzmice. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie 

ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka 

s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste 

v poradí. Cenová ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi 

ustanoveniami § 42 ZVO. 
 

15. Ďalšie informácie 

Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom (poštou). Verejný obstarávateľ 

určil na komunikáciu e-mailovú adresu: obec@kuzmice.eu  elektronickej pošty je  povinný 

potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu. 

16. Prílohy: č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky - zadanie 

č.2 - Návrh Zmluvy o dielo 

 

V Kuzmiciach, dňa 27.06.2014                     

        ...................................... 
Vypracoval: Ing. Milan Filip, OSO    Ján Geňo, starosta obce 

 

obec@kuzmice.eu
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Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky - zadanie: 

 

A.1. Identifikačné údaje   
  
Identifikačné údaje stavby  

1.1 Názov stavby:  Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ a MŠ Kuzmice  
1.2 Miesto stavby:  ul.Hlavná 267 , Kuzmice  
1.3 Okres:   Trebišov  
1.4 Obec:   Kuzmice 
1.5 Charakter stavby: Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba. 

  
Identifikačné údaje objednávateľa           

1.6  Názov a sídlo investora: Obec Kuzmice 
1.7  Identifikačné číslo (IČO): 00 33 16 43                                                             

 
Projektová dokumentácia  

 1.8  Stupeň dokumentácie: PD pre vydanie Územného rozhodnutia  
   

A.2  Východiskové podklady verejného obstarávateľa  

   1.9  Lokalitný program investora  
2.0  Zameranie skutkového stavu  
2.1  Kópia katastrálnej mapy  

  
Stručná charakteristika územia  

Miestom realizácie navrhovaného zámeru je školský pozemok z existujucími budovami školy, spojenými chodbou (parcela 
645/1). Na parcele 645/2 je zrealizovaná čistička odp. vody. Pozemok je rovinatý, oplotený po celom obvode Realizácia 
stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia.  
  
Majetkoprávne pomery  
  
Parcela č.645/1 o výmere 10 553 m2 je vo vlastníctve investora.  
Parcela č.645/2 je vo vlastníctve investora.  
 
Stručná charakteristika stavby  
Uvažovaná prístavba bude napojená na budovu existujúcej budovy zákl. školy 1.stupňa. Investičný zámer rieši prístavbu 
dvojtriednej materskej školy v prízemí zo samostatným vstupom, zázemie kuchyne a jeho prepojenie na nevyhovujúcu 
kuchyňu v exist. časti ktorá sa zrekonštruuje a bude využívaná aj pre potreby materskej školy. V 1.PP exist. stave sa 
zrealizuje kotolňa. 2.NP v exist. stave je bez zmien. Spojovacia chodba a budova školy pre 2. stupeň sa neriešia. 
  
Zdôvodnenie stavby 
Prístavba MŠ je navrhovaná z dôvodu nevyhovujúcej kapacity a je navrhovaná ako dvojtriedná pre 40 žiakov. S využitím 
existujúcich rozvodov a časti exist. zázemia školy. Kuchyňa školy je v nevyhovujúcom stave bez dostatočného zázemia preto 
je potrebné riešiť aj túto časť .  
  
Funkčno-prevádzková organizácia  
Z Hlavnej ulice sú do areálu školy dva existujúce vjazdy. Jeden je pre budovu 2. stupňa a druhý vjazd pre existujúcu budovu 
1. stupňa. Budovy sú spojené spojovacou chodbou. Navrhovaná prístavba bude prepojená z exist. budovou 1. stupňa v 1. a 
v 2. NP. Plocha medzi vjazdom na pozemok a budovami bude upravená asfaltovým krytom a bude slúžiť ako odstavná 
a parkovacia plocha. K navrhovanej prístavbe je potrebné navrhnúť spevnenú plochu zo zámkovej dlažby. Vstup do 
navrhovaného objektu je potrebné riešiť bezbariérovo. 
  
Architektonicko-výtvarné riešenie:  
Prístavba musí byť architektonicky prispôsobená existujúcej stavbe školy. Materiálovo a farebne je potrebné to prispôsobiť 
súčasným trendom. Požadované je odlíšenie prístavby od existujúceho stavu. Farebne je potrebné odlíšiť vstup do 
prístavby, ako aj triedy materskej školy.  
 
Dispozičné riešenie:  
Prístavba  je potrebné navrhnúť ako jednopodlažnú budovu v tvare písmena T, spojenú z existujúcou stavbou školy. Z južnej 
strany  je potrebné navrhnúť spevnené plochy a vyriešiť  krytý bezbariérový vstup do vstupnej chodby materskej školy. 
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Navrhovaná chodba musí rozdeľovať dve triedy MŠ a bude prepojená na spoločnú jedáleň a výdajňu jedla. Kapacitne 
materskú školu je potrebné naprojektovať pre 2x20 žiakov zo samostatnými skladmi, obslužnými priestormi a zázemím. 
Orientácia hlavného priestoru MŠ by mala byť južná, resp. západná, priestory budú presvetlené a vetrané priamo. Plošne na 
jedného žiaka musí pripadať min. 4 m2 (spoločná spálňa, herňa, učebňa). Miestnosti ktoré nie je možné vetrať prirodzeným 
vetraním budú odvetrané núteným vetraním do strechy.  
Kuchyňa v 1.NP existujúcej časti je v nevyhovujúcom stave, je potrebné ju reorganizovať a zariadiť.  Kuchyňa 
v pristavovanej časti musí byť doplnená o vstup pre zamestnancov a zázemie. (sklady pre prípravu mäsa, zeleniny a pod.).  
 
Stavebno-technické riešenie:  
Murovaná stavba, založená na základových pásoch. Strecha bude riešená ako sedlová z drevených väzníkov z vloženou 
tep. izoláciou z minerálnej vlny, podhľad bude zo sadrokartónu z požiarnou odolnosťou. Krytina lakoplastový plech, 
exteriérové okná a dvere plastové z izolačným dvojsklom. Povrchy stien budú upravené ker. obkladom a sadrovou stierkou 
z umývateľným náterom. Keramická dlažba protišmyková. V triedach, kabinetoch a kancelárii je navrhovaná linoleová 
podlaha z prírodných materiálov. Fasáda bude upravená silikónovou stierkou na kont. zatepl. systéme EPS 10 cm/ostenie 3 
cm, sokel je upravený stierkou z prefarbených kamienkov na kont. zatepl. systéme XPS hr.2cm. Zriaďovacie predmety 
a zariadenie MŠ je výškovo prispôsobené žiakom. 

 
A.3. Vybavenie stavby, pracovné nároky a odpady  
  
Prevádzková kapacita, ľudské sily:    
Materská škola: počet žiakov: max. 40, pedagogický pracovníci: max. 5, nepedagogický pracovníci : 5.  
Základná škola: počet  žiakov  1. stupeň 100, pedagogický a nepedagogickí pracovníci: 30 ľudí. 
 
Pripojenie na inžinierske siete: 
Existujúca stavba školy je napojená na verejné inžinierske siete (vodovod, plyn, el. energia) existujúcimi prípojkami, 
prístavba sa na inžinierske siete napojí rozšírením exist. rozvodov. Splašková kanalizácia je zaústená do vlastnej čističky na 
pozemku investora. Existujúca trasa vnútro areálovej splaškovej kanalizácie sa bude upravovať z dôvodu kolízie 
z navrhovanou prístavbou.   

  
Odpady počas výstavby:  
Zneškodnenie stavebného odpadu zabezpečí realizátor stavby. Komunálny odpad produkovaný pracovníkmi stavby bude 
zneškodnený zmluvným partnerom. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované zmluvným 
spôsobom. Prebytočná výkopová zemina zo zakladania objektov, realizácie prekládok inžinierskych sietí, spevnených plôch 
bude použitá pre násypy, terénne úpravy ap. Zvyšná časť bude uložená na riadenú skládku odpadov. Zvyšky stavebného 
železa  alebo znehodnotené železné konštrukcie budú počas výstavby odvážané do najbližšej výkupne zberných surovín.  
   
A.4. Členenie stavby na stavebné objekty   

  
Stavba bude členená do nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:  
A.  Sprievodná správa  
B.   Súhrnná technická správa  
C.   Situácie 
C1.  Situácia osadenia stavby a širších vzťahov 
C2.  Koordinačná situácia  
D.   Protipožiarne bezpečnostné riešenie  
E.   Stavebná časť:  

SO 01 – Rekonštrukcia pôvodných časti budovy, SO 02 – Novostavba, prístavba budovy, SO 03 – Novostavba 
spevnenej plochy, SO 04 – Úprava kanalizačnej prípojky, SO 05 – Kuchyňa a vybavenie miestnosti. 

 
A.5. Vecné a časové väzby   

  
Objekt prístavby sa bude budovať ako stavba trvalá. Investor predpokladá zahájiť stavbu ihneď po získaní potrebných 
stavebných povolení, resp. po získaní NFP, finančného krytia z podporných fondov EU a rozpočtu SR. Predpokladaná 
doba výstavby: 24 mesiacov. 

  
A.6. Investičné náklady  
  

Predbežné určenie investičných nákladov na výstavu prístavby je odhadované v celkovej výške cca 700.000,- €.  
  
  
       
        Spracoval: Ing. Milan Filip 
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Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo: 

ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka 

 

Preambula: Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v prospech 
úspešného uchádzača, ktorého dokumentácia sa nachádza na Obecnom úrade Kuzmice spisové číslo: 
347/2014/PD. 

 
ČL. I. - ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:  OBEC KUZMICE, ul.Hlavná 267 , Kuzmice   

v zastúpení:  JÁN GEŇO – STAROSTA OBCE  

IČO:   00 331 643                                                 

    a   
 
1.2. Zhotoviteľ:   

v zastúpení:   

  IČO:    

IČ DPH:    

 
 

Čl. II. - PREDMET ZMLUVY   

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

2.1. zhotoviteľa, že  vykoná  pre  objednávateľa  na  stavbu: „REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA 
A PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY KUZMICE“, dielo podľa čl. III. tejto 
zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi. 

2.2. objednávateľa, že: 
2.2.1  poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela.. 

2.2.2  zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku, najneskôr v posledný deň 
lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV. 

 
 

Čl. III. - DIELO - rozsah a obsah predmetu plnenia 
 

3.1 Dielom je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom:  

„REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY 
KUZMICE“ 

v rozsahu potrebnom pre: 

3.1.1. vydanie územného rozhodnutia ,stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby .  

3.1.2.  poskytnutie odborného poradenstva a vykonanie inžinierskych činností v štádiu vydania 
stavebného povolenia v mene objednávateľa a na jeho náklady v rozsahu: 

- zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií  

   - kompletizácia a podanie žiadosti. 
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3.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do 7 dní od podpísania zmluvy potrebnú súčinnosť, najmä mu     
poskytne veci určené na vykonanie diela, ako sú: 

 potrebné podkladové písomnosti 

 oznámi svoje požiadavky ovplyvňujúce obsah a formu diela formou lokalitného programu 
(pokyny na spracovanie PD) podpísaného objednávateľom 

 polohopisné a výškopisné zameranie lokality, snímok z pozemkovej mapy, list vlastníctva 

 geologický a hydrogeologický prieskum, resp. údaje z týchto prieskumov na danej lokalite 

 body napojenia inžinierskych sietí. 

3.3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa odseku 3.1.1. a 3.1.2. v spoluprácu s osobami oprávnenými na 
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe. 

3.4.  Dokumentácia bude expedovaná v 6-tich vyhotoveniach, naviac paré v požadovanom počte bude   
        fakturované za osobitnú úhradu v čiastke 0,09 EUR za jeden formát A4. 
 
 

Čl. IV. - CENA ZA DIELO 
 

4.1.  Podkladom pre stanovenie zmluvnej ceny /honoráru/ architektonickej a stavebnej časti je 
Honorárový poriadok Slovenskej komory architektov pre pozemné stavby, exteriéry a interiéry, 
SKA a ponuka uchádzača v rámci prieskumu trhu organizovanom verejným 
obstarávateľom/objednávateľom. 

4.2. Cena za dielo podľa čl. III. bod 3.1.1.a 3.1.2 je cena z výsledku verejného obstarávania stanovená 
na základe cenovej ponuky a kalkulácie uchádzača/zhotoviteľa diela v čiastke:  
/Slovom: . . . . . . . . . . . . . . .eur s DPH/ (bez DPH = ..................,- eur + 20% DPH = ..................- 
eur) 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena nebude upravená žiadnym dodatkom aj napriek 
možného vzniku ďalších nákladov podľa skutočnej potreby nákladov na realizáciu stavby 
zdokumentovaných v rozpočte stavby pri vypracovaní komplexnej dokumentácie pre realizáciu 
stavby. 

4.4. Zmluvnú cenu je možné pri fakturácii upraviť z dôvodu inflácie, resp. devalvácie EUR v čase 
podpísania zmluvy a ku dňu fakturácie . 

4.4.  Harmonogram platieb: 
1. platba – pri odovzdaní PD pre územné rozhodnutie ……............................,- Eur s DPH        
2. platba – pri odovzdaní PD pre stavebné povolenie   ……............................,- Eur s DPH   

          3. platba – pri odovzdaní PD pre realizáciu stavby  ........................................,- Eur s DPH 
  4. platba – do 15.decembra 2014…………………………..................................,- Eur s DPH   
 
 

Čl. V. - LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 
 

5.1.    Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonaním nasledovného diela: 

5.1.1. spracovanie PD v zmysle bodu 3.1.1. do 30. septembra 2014 

5.1.2. spracovanie a odovzdanie PD pre stavebné povolenie v zmysle bodu 3.1.2. do 12. septembra 
2014     

5.1.3. žiadosti v rámci IČ budú odstúpené na stavebný úrad  do 12. septembra 2014. 

5.2. Objednávateľ splní svoj záväzok: 
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5.2.1.  prevzatím diela v deň, keď ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty 
na   splnenie záväzku zhotoviteľa          

5.2.2 zaplatením ceny diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v banke:                            
č.ú.:                         v lehote splatnosti faktúry v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy. 
Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

5.3.  Lehoty podľa bodu 5.1. neplynú po čas, počas ktorého zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre   
neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. V prípade nových požiadaviek objednávateľa 
na koncepčné zmeny alebo podstatné prepracovanie časti diela, zmluvné strany dohodnú nové 
lehoty plnenia diela. 

5.3.1. ak lehoty na plnenie podľa odseku 5.1. pripadnú na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným 
dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň 

5.3.2. nesplnenie záväzkov v lehotách podľa odseku 5.1. je omeškaním. 

5.4 Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa. Doručenie písomnosti poštou sa vylučuje. 
 
 

Čl. VI. - ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením 
svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa. 

6.2. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich    
záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla 
zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné. 

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela podľa čl. III. bodu 3.1., ktoré malo v deň jeho 
odovzdania   objednávateľovi, ak sa prejavili počas realizácie stavby odo dňa odovzdania. 
Nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, 
ktorej rozhodnutie je pre  objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká 
dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom 
proti vôli zhotoviteľa alebo bez   jeho súhlasu. 

6.4. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými 
zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po 
odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo 
jeho vážnosť  v spoločnosti. 

 
 

Čl. VII. - ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1. Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov /čl. V. ods. 5.5./ sú dohodnuté zmluvné 
pokuty,  ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo 
úmyselne. Ak je    omeškanie spôsobené práce neschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu 
alebo inou závažnou  udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj 
na strane objednávateľa,  napr. experta splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca 
objednávateľa, bez ktorého nemožno   záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní 
omeškania sa neplatí. 

7.2. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa  je zníženie ceny diela o 0,05 % za každý týždeň   
omeškania. 

7.3. Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,05 % za každý týždeň   
omeškania. 
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Čl. VIII. - VLASTNÍCTVO 
 

8.1. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení   
najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi. 

 
8.2. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže 

použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa. 
 
 

Čl. IX. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

9.1. Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami.  
Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne. 

9.2. Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie vzájomných   
záväzkov. 

9.3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov: 

9.3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

9.3.1.1. objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú 
natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť 
v legislatívnom procese 

9.3.1.2. objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy 

9.3.1.3. objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je opakovane    
v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa 

9.3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

9.3.2.1. zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo         
odmieta spoluprácu  s expertami vybranými objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne 
ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa, 

9.3.2.2. zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy. 

9.4.  Odstúpenie od zmluvy možno urobiť ústnym vyhlásením pred svedkom alebo doručením písomnej  
výpovede. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej 
zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok  zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je 
iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy. 

9.5.  Táto zmluva je vyhotovená v 2-roch vyhotoveniach, z ktorých jednu dostane objednávateľ a jednu  
zhotoviteľ. 

Prílohy: Návrh na plnenie kritérií súťaže - cenová ponuka. 
 

V  Kuzmiciach, dňa     V  ....................., dňa 
 
 
 
............................:………………………….      ……............................................… 
za objednávateľa: Ján Geňo, starosta obce  za zhotoviteľa:  
 
 
 


