
ZIVILUYA O DIELO Č.
uzawetáv zmysle § 536 a nasl. zák. č. 51311991

14l2020
Z.z, Obchoďný zákonník

medzi:

1. Objednávatel':

Názov:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Zastúpenie:
Bankové spojenie :

IBAN:
kontaktná osoba:
Kontakt:

Zápis v registri
Bankové spojenie:
IBAN:

Zastúpenie:

Centrum sociálnych služieb Kežmarok
Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
17149975
2020703509

}4€r. Daniela Pichnarčíková - riaditelka
Státna pokladnica
sK31 8180 0000 0070 0051 3385
Mgr. Daniela Pichnarčíková
0904 47 0 252, riaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk

(ďalej len,,Objednávatel*') na jednej strane

a

2, Zhotovitel':

Obchodné meno: L.B.T..s.r.o.
SídIo:rčo, ?btfiri"lá, 

Ladislava Medňanského 1082l7O

DIČ: 2023675082
tČ opH: sK2023675082

Okresný sud Prešov, odd.Sro, vložka ě.27l94/P
Tatra banka, a.s.
SK04 ll00 0000 002921888752

Kontaktná osoba: Ing. IJubomír Tybor
(d'alej len,,Zhotovitel''') na druhej strane

,:;ť";:"!

I. Predmet zmluw

2, objednávateí sa zav'ázuje, Že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov brániacich jehouŽÍvaniu Prevezme,. zaPlatí za jeho zhotovenie aorroJnutn cenu a poskytne Zhotovite1,ovidohodnutú súčinnosť.

3, zhotovitel'vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spósobilý vykonať Dielo.
4' Zhotoviteť sa zaviizl$e áotoviť Dielo podl'a odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy,technických a právnych predpisov a slovenských technicřřn no.i"- tak, aby slúžilo k určenému



5.

6.

7.

účelu.
splne l ,:",:Ť{H:Tfl,;fijJ;:lfi,,ýfial;,ť;il,ffi::i:i,,,;?,1il.#;
strany

Predmet Plnenia musí bYt' reallzovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Miestorn plnenia je CSS LUBICA, Generála Svobodu č. 139,059 71Lubica.
Predmet zmluvY bude financovaný zkapitálových výdavkov prešovského samosprávneho kraja.

II. Cena za Dielo
CenazavYkonanie die]a,zhotovitel'om je určená na.zák|adevzájomnejdohody zmluvných strán vzmYsle zákona Č, 18/1996 Z, z, o cenácň v znení_neskorších predpisov v surne 67 298 Eur s DpH,a to podl'a ponukového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
Cenaza dieloje určená nasledovne:

l

Cena diela bez DPH:

Výška DPH:

Cena diela s DPH:

Cena diela s DPH slovom

56 081,67 EUR
11216,33 EUR

67 298,00 EUR
šestdesiatsedemtisícdvestodevát desiatosem EuR

3.

zmeny iba za podmienok uvedených v tejto
om Prílohu č. l k tejto Zmluve. Žhotoviiel

dójde k navýšeniu
itel'a v stavebnom
Zmluvy,

cena za Dielo zahrňa náklady na splnenie všethých zmluvných závázkov zhotovitel,avyp lývaj úci c h zo Zmluv y

III. Platobné podmienky
Objednávateť bude ullrádzať Cenu zaDielo nasledovne:

áotoviteťom
základe súpisu
izácie diela po

musí bYt'vYhotovená minimálne vo výške 5 o/o z celkového objemu stavebných
el zadrŽÍ 5 Yo z cenY diela Podl'a Článku II. bod 2. až doodstriánerria všetlcých vád

amať náležitosti daňového dokladu
neskorších predpisov a znení § 3a
ších predpisov.

1.

2.

3.



1. zhotovitel' s a zavťizuje vykonať a dodať Dielo do 2 mesiacov odo dňa začatiarealizácie diela:- termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania aprevzatiastaveniska
- termín ukončenia: do 2 mesiacov odo dňa nčitia
Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bezvátda nedorobkov brániacich jeho užívaniua odovzdanie Objednávatelbvi vrátane odovzdania vsatvcrr aořurnentov súvisiacich s predmetomZmluvy,

.rred]zuje o čas počas, ktorého nemohol zhotoviteť Dielo vykonávaťé nebolo možné predvídať alebo ohl'adom ktorých ;i; í. možné
žre im Zhotovitef móže predísť alebo ich prekonať.

Zhotovitel' je oPrávnený 
"Yk9Tť 

Dielo aj pred dohodnutým časom. predčasné splnenie zo stranyZhotoviteťanemá vplyv na výšku dohodnuiej Ceny zaOiólo.

Objednávatel' je Povinný odovzdať Zhotoviteíovi Stavenisko ápisom do stavebného denníka, naktorom bude zrealizované Dielo (ďalej len "Stavenisko"), do 5 Jni oa požiadaniaáotovitel,a.
Objednávatel' je Povinný prevziať riadne vykonané Dielo bez avád anedorobkov brániacich jehouŽÍvaniu na záHade uýzvY Zhotovitel'a vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončenía zaPlatit' cenu za jeho riadne vYkonanie v súlade s čl. II. te;á zmruvy , na základepreberaciehoprotokolu.

vI. práva a novinnosti zhotovitel'a
Zhotovitel' je Povinný Prevziať stavenisko, ak tomu nebudú btániť žiadne vážne prekážky, ktoré byznemožňovali začatie stavebných prác,

Zhotovitel' je povinný pred začatím realizácje

zhotovitel móže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viest, v súvislosti so stavboureklamnú kamPaň len s PÍsomným súhlasom Objednávate íavrátaiepresne odsúhlaseného rozsahupočas doby realizácie Diela.

zhotovitel máprávo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekrážok:
a) vietor, ktorého qýchlosť bude prevyšovať 80 km/hodb) pridaždi

2.

J

4.

1.

J.
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c)
d)

pokles teploty pod + 5 oC 
a nad 35 oC

výpadok elektrickej energie

7

V t}chto PdPadoch sa PredlŽuje Čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteťovi.
ZhotoviteÍ je oprávnený vykonávať stavebné práce pri realizácii Diela aj prostredníctvomsubdodávateťov.

zhotovitel' je povinný bez meškaniaa písomne,informovať objednávatel,a o vzniku akejkolŤekudalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizaciuDiela,
Zhotovi
ktoré m iť Objednávateťa na nevhodné pokyny,

dóvodu luvy. V prípade prerušenia práó z bhto

vinný Pred .zaěatím Prác dodať Objednávatel'ovi harmonogram prác
Za PoruŠenie tejto povinnosti má objednávatel, právo účtovať Íir,nrunnul00,-Eur zakaždý aj začatý deň oměškania.

VII. StavebnÝ dennft
Zhotovitel' je povinný odo dňa prevzatiastav
Do denníka sa zapisujú všetkY skutočnosti

Zaznany v stavebnom denníku je opr
nadriadóní. okremnichsúoprávnenírob zástuPca a ich

orgány štátneho stavebného donreau, ňiipuane i 
honadriadenÍ'

Denné záznarny Denné záanamysa zapisujú zásadne v tendeň, keď sa prác 
sú predmetom zápisu. Len výnimočne satak móže urobiť ch ia nesmú vynechať volhé miesta.

Ak stavbYvedúci do 5 Pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k zápisom vykonanýmObjednávateťom, pokladá sa tó za jeho.nniu. s obsahom.

kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom
o písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni

im a zástupcom Objednávatel'a
a rozsah predmetu Zmluvy sú

Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotoviteí.

ateriáloch potrebných na áotovenie Diela
la bez vád a nedorobkov Objednávatel'ovi.
Diele na Objednávateťa.

9
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1. Zhotovitel' vYzve objednávatel'a na prevzatie diela aspoň jeden pracovný cleň vopred, pred
odovzdaním diela. Objedn áyaíel'prevezme dielo po aotonoeni preberacím protokolom.
Objednávatel'a zhotovitel' sú povinní preberací protokol podpísat' a uviest,v ňom prípadné vadydiela, zapísat'ich a určit'dátum ich odstránenia.

O kaŽdom Preberacom Tol?lí bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných
údaiov o zmluvnotn diele účastníkoch prebeiacieho prátokolu obsahtvat;á;, 

- -' '

- súpis prípadne zistených vád

- dohodu o spósobe a lehotách odstránenia vád

- konštatovanie objednávatel'a, že dielo preberá k určitérnu dňu
- dodatočne požadované ptáce

- súpis odovzdaných dokladov, ak sú potrebné pre odovzdanie diel
- podpisy oprávneného zástupcu zhotovitel'a a objednávatel'a

návatel' odmietne Preberat' dielo napriek splneniu podmienok podl,a tejto
Zhotovitel'a bez reálnej existencie prekážky tzv. vis major na strane
, PoŽiar, Povodeň, nákazlivá choroba resp. iná choroba na strane oprávnenej

osobY za Objednávatel'a, prípadne iný prírodný živel etc.) má ihotovitel,právo účtovat, si zmluvnúpokutu vo výške 100,-Eur zakaždý aj začatý deň omeškania.

4

l. Zh.otoviteÍ zodPovedá zavady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávate1,ovi. V
PríPade, ak škania s prevzatím riadne vykonanéhó diela, po riadnevYkonanej prevzatié diela, Zhotovitel'- zodpov 

"aa 
,i iiay, ktoré

malo Dielo povir osť Dielo prevziať.
Objednávatel' je Povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskór po riadnevykonanej písomnej výzve Zhotovitel'a na prevzatie diela.

Zhotovitel' poskytuje Obj ednávatel'ovi áruk
použitel'ným na dohodnutý, inak obvyklý účel
na stavebné práce je určená na 5 rokov, zár

prevzatia Die prípade, ak sa
vzatim riadne riadne písomnej
lynúť odo dňa, povinnosť dielo

VadY Diela, na ktoré sa vďahuj e záruka zaakosť, j e Obj ednávateli povinný oznámiť Zhotoviteťovi
bezodkladne, najneskór do 10 dní odo dňa zistenj
odbornej starostlivosti mali byt' tieto
vady oznámiť Zhotovitel'ovi do up
Obj ednávateťa uplatniť nár oky z ty ci

ré boli spósobené bezjeho viny po prechode
opotrebením, poškodením diela náhodnou

edbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním
Prevádzkových Podmienok, Poškodením Diela nadmerným zaťÁvanim, používaním Diela vrozPore s ÚČelom, na ktory je Dielo určené, mechanickým poškodením bi"l" . pósábenýmobjednávatel]om alebo treťou osobou, neodborným zásahom oo oieta alebo ásahom do Diela k

J.
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5.



7,

tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina aPod,), PoŠkodením Diela neodvrátiteínými uliuÓ:n.pr.Ji,ioáili,i,yrr udalost,ami a v dósledkuvyššej moci.

eť
to
m

V prípade
neexistujú a (najmá ak sa preukáže, že vady Diela
ufuadiť Zh tiZhotovitel'a) je Objednávatel' povinný

nárokovzvád isúčinnosť
ie týchto vád, n
lenia, predloáť ie o vzriku

gr9dme1 zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu
dnávatel'a v rozsahu predóhádzajtl".ho pi.oÁného poučenia Zhotovite1,om,na prípady násilného poškodenia pridmetu zŇuvy,.".p. postoa.niu

edostatok bol spósobe dmetu zmluvy,v rozporetel'a podl'a bodu 11
náklady vzniknuté v s návatel' povinný uhradiť

v prípade zmluvnej.ceny, akje objednávatel'v onreškaní viac ako 30 dní s úhradou platby bližšieŠpecifikovane-| v Článku ti. telio zmluvy 
^ _zhotovite1,ovi, 

je objednávatel, povinný uhradit,zhotovitel'ovi Úrok z omeŠkania-vo výške 0,05Yo z, ceny aiera, DpH zakaždý, l začatý deř.lomeškania po dáturne splatnosti faktúrý.

v prípade, že zhotovitel'neukončí dielo v špecifikovanom termíne podl'a tejto zmluvy,je zhotovitel'Povinný uhradit'objednávateťovi zmluvnú p"r.ri, 
"" wške 0,05% zcenydiela s DpHzakaŽdý, t zaČatý deň omeška riá, pokial'mu objednávaiel'túto zmluvnú pokutu vyrúbi.

Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nárokyzmluvných strán na úhraduvznitnutej škody,

uvných strán zodPovedá za škodu, ktorú spósobila porušením svojich povinnostízo ZmluvY a jej súčastí, ako aj povinnosií uyplyuál,i.l"l-, , platni,ci is.ou..n.vnych predpisov.

Strana, ktorá Škodu sPÓsobila, je Povinná nahradit'poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk.Povinnost' nahradit'xkodu nemá 
"ply, ,. p."irrnostl zaplatií,jo;.anunu zrnluvnú pokuttr.

Bez ohl'adu na predchádzaj na ovedat' zaškodu, ktorú spósobil Objeá ch Zmlttvy ajej súčastí, ako aj povinnóstí šeo redpisov.
Zhotovitel'nebude v Žiadnorn prípade zodpovedný za akékol,vek úkony, opomenutia, uvedenia doomylu alebo porušenie povinnosti zo strany objeánávate l,a ato ii'izz nedbalosti alebo úm,r,selne.

zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl, xll. ohl,adomzodpovedn osti za škodu pov ažuji za p.i,r"ráne.

9
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l,
XIII. Odstúpenie od zmluw

objednávate|' je oprávnený od,zmluvy alebo jej časti odstúpi t' v ptipade, ak:
a) na majetok Zhotou.iteÍabude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteť podá na seba návrhna vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,b) zhotovitel' neáotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlÁ so zmluvou,c) ZhotoviteÍ nePrevzalstavenisko alebo mešká so začatím pnn, - ut ide o omeškanie viac ako 10pracovných dní,
d) je Zhotovitel'v omeškaní s plnením termínov.
Zhotovitel'móže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

a) je objednávatel'v omeŠkani so zaplatením ktorejkolVek faktúry viac ako 30 dní po lehotespIatnosti,
b) je Objednávatel'v omeŠkaní s prevzatím riadne dokončeného Dielabezvád a nedorobkov naktoré ho Zhotovitel riadne pís-omne vyzval viac ako 30 dnipo dni, kedy mát Óleonavatet,Dielo prevziať,
c) Objednávateť nePoskYtuje Zhotovitel'ovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasnévYkonanie Diela ani do 30 dní po doručenipísomného uporoin.niu Zhotovitel,a.

$}r.:?:1t"'ateť 
riadne neodovzdal Staveniskó - ak ide o o."st*i. viac ako 3o pracovnych dní.

podťa cien
materiál, pr
a dodávok stáva Objednávatel.

odstúPením od ZmluvY sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstupenia od Zmtuvy druhej
Zmluvy nni!<a!! vš9Jkry práva apovinnosti Zmluvný,ci sttán zo
zodpovedajú čiastočnému plneňiu

zmluvy.odstúpenieodzmluvyJTn}; jJjffi Jffi 
"'#uvoukuPovinnosti niektorou zo._Zmluvných stnín, ani-Zmluvných u vení týkajúcich sa vol,by právaalebo vol'bY zákonaPodla. ustanoveni a 5 zez zákonar,, ŠBnggtZb. obchodn ý zákonník,riešeniasporov medzi Zmluvnýli stranami a iných ustanovení, ktoré podťa pre.luv.á"j uoĚ.i.an 

"r.uováťadom na svoju povahu majútrvat' aj po ukonče ni ZÁIuvy.'
Akýkoťvek zarikZmluwnemá vplyv na plnenie povinností, zktorychobsahu a účelu vyplýva, žemajú byť plnené aj po zániku Zníuvy.

Zhotovitel' sa zav ázu1 e:

a) dodržiavat'bezpečno.stné, hygienické, požiarnea ekologické predpisy na pracovisku,b) vYbavit' seba a svojich PraČovníkov osobnými o"nrinn},ni prostriedkami podl,a profesií,
č in n ostí a ri zík na pracovi sku Obj ednávate l'a,c) minimalizovat'negatívne vPlyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmá hlučnost,, prašnost,,emisie a imisie exhalátov zo spal'ovacích tnotorov.

atel'a na všetky okolnosti, ktoré by mohli viest'pri jeho

i,illi::i: :] i§#li. iffií*i:x,"""i 1;1.1 Í:l*
osobY vYkonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerat' na dodržiavanie predpisov o bezpečnostiPri Práci, o. PoŽiarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotnJňo frostredia a žiadat, Zhoíovitel,ao odstránenie zistených nedostatkov.

Zhotovitel'zodPovedá v Plnonr rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimisúvisiacich PredPisov, najmá Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisovupravujúcich zatnestnávanie cudzincov u orou bez štátnej p.istusnorii.
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5.

1.

Zhotovitel' je povinný ďodtžiavať právne
a ďodržiavať pokyny Objednávateťa v oblasti

a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi
ochíany pred požiarmi na stavenisřu.

2.

J

4

XV. Mlčantivosť

očas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom

Informácia sa nePovaŽuje za dóvernú informáciu ak bola verejne známapred uzatvorením tejtozmluvY alebo ak sa stane verejne mámav dósledku konania zmluvne; strany, ktorá mohla žiadaťzachovanie dohody o mlčanlivosti.

Zároveň sa zmluvné slrlnv z*lvilr.'rjú a zodpov elaju.nto, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri

hl*r,i"*Terných 
informáciáclr zachoiávať mlčanlivosť v'súlade a v rozsahu áoiroay o

iť dóvernú informáciu len po preďchádzajúcom písomnom súhlase
bo ak jej takúto povinnosť únaaa flaný prai"y p.lapi. ur.to
u verejnej správy.

XVI. Doručovanie

nastala. Do splnenia tejto povinnosti móže druh
mámu adresu alebo posledné známe kontaktné
podl'a posledného oznrámenia zmeny), Písomn
podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaní
oprávnenej prijímať písomnosti zatúto miu
alalebo kópii doručovanej písomnosti, ale

b) v prípade doručovania prostrednícfuom S
stlany a v prípade doporučenej zási
písomnosti za túto zmluvnú .iranu
uplynutím troch (3) dní odo dňa uve
doručenia (tj. bez ohl'adu na to, či sa druhá
nie).

XVII. Záverečné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy móžu byť menené, dopíňané, resp. zrušené iba písomnou formou
Po dohode zmluvných strán v dodatku, i<torý bude tvoiiť neoid"rit"rn,n súčasť zmluvy.
V PríPade, Že Pri Plnení .Z.^|"w vzniknú spory, budú sa obe strany snažit, vyriešiť spory písomnoudohodou, Pokial' nedójde 

.k vYriešeniu .po.ou cestou zmieru, je každá zo nrůuvných strán

:jjfiiiĚ: 
rieŠiť sPor súdnou cestou na miestne prislusnom "všeobecnom 

súde Síovenskej

Yzt'ahY zmluvných strán vYPlývajúce ztejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia

il:iliťfJ-:stanoveniami 
obcňodného z,ákorníka a o'isictr všeobecne 

^rúiyii-prarny"n

l
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4 Pokial' akékol'vek z ustanovení tejto Zmlur,), je alebo sa stane neplatným, protiprávnym aleboneúČinnýrn, zavázu.iú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit, ustanovenímnovým, ktorého zmysel sa bude čo možno n
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možn
vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúči
protiprávnost' al ebo neúči nnost' ustanoven ia Zml
7mluvy, pričom táío Zmluva sa bude vykladat'
alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiaňnuté.

V PríPade ak zmluvná.Strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznatnená tovzdanie sa práva do budúcnosti.

Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy je príloha č. l - Rozpočet - ocenený yýkazvýmer
Táto zmlgvaje vYhotovená v Štyroch rovnopisoch , zktorýchdva si ponecháva objednávatel,a dvaZhotovitel'.

Zmluvné StranY Prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitýa zrozumitel'ný, Porozumeli.alento vyjadruje ich slobodnú avážÁu vól,u zbavenú akýchkol,vekomylov, na dókaz čoho pripájajú svoje poapisy.

ZmluYa.nadobúda Platnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost, dňomnasledujúcirn po dnijej zverejnenia na weuóvom sídle objednávátel'a,

5.

6.

1,

8.

9.

9 1ĎLDV

Z


