Zmluva o dielo
číslo objednávateľa:
číslo zhotoviteľa:
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
1.1.
Objednávateľ:
Pozemkové spoločenstvo Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná
zastúpený: Tibor Imre, predseda spoločenstva
IČO: 35506644
DIČ: 2020937952
Bankové spojenie: OTP Banka
Číslo účtu:
1757769/5200
(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2.
Zhotoviteľ:
Obec Kružná, Kružná 23, 049 51 Brzotín
V zastúpení Ondrejom Fábiánom, starostom obce
IČO: 594776
DIČ: 2020937523
Banka: VÚB Rožňava
Číslo účtu: 23921582/0200
ako zhotoviteľ

Článok II.
Predmet zmluvy a termín plnenia
Táto zmluva je uzavretá na základe Metodického usmernenia splnomocnenca vlády SR pre
územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny, k podpore tvorby pracovných
miest v oblasti realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov
mimoriadnej situácie na základe §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmetom zmluvy je realizácia prác v rozsahu podľa špecifikácie prác s vyznačením úseku
a potrebných náležitostí v grafickej prílohe – Príloha č. 1 k tejto zmluve.

Názov predmetu zmluvy:

Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov
mimoriadnej situácie

Názov akcie: Kružná, údržba potokov
Doba realizácie: 01.04.2012 – 30.09.2012
Článok III.
Cena a platobné podmienky
Objednávateľ uhradí za vykonanie prác v rozsahu predmetu zmluvy zhotoviteľovi 5%
z celkovej ceny práce 1 zamestnanca.
Cenu za zhotovenie prác uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov –
faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po ukončení akcie na základe
skutočne realizovaných prácach.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ potvrdzuje, že nie je platiteľom DPH.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že nie je platiteľom DPH.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi:
- zoznam oprávnených osôb objednávateľa , ktoré budú vstupovať na miesto výkonu prác za
účelom výkonu funkcie koordinácie prác, dozoru alebo inej činnosti súvisiacej so
zhotovením predmetu zmluvy.
- miesto výkonu prác pred začatím prác. Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu Zápis
o odovzdaní a prevzatí miesta výkonu prác
- špecifikáciu prác s podrobným popisom požadovaných prác a spôsobom ich vykonania
-

odbornú inštruktáž k výkonu prác

Zhotoviteľ:
- predloží objednávateľovi zoznam osôb, ktorí budú vykonávať práce súvisiace so
zhotovením predmetu zmluvy.
- určí zodpovednú osobu za riadenie prác, koordináciu prác a komunikáciu s objednávateľom
-príslušné povolenia potrebné k výkonu predmetu tejto zmluvy
-použije vyťažené nánosy na navýšenie brehovej čiary potoka Kružný a nepožaduje od
objednávateľa mechanizáciu a dopravu na odvoz vyťažených nánosov
- zabezpečí pracovné ochranné prostriedky, ošatenie, vstupnú zdravotnú prehliadku osôb
podieľajúcich sa na výkone prác, potrebné školenia BOZP a ochrany pred požiarmi,

- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a ochranu pred požiarmi na stavenisku, musí
dodržiavať protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na
majetku a zdraví osôb.
- zabezpečí lokalitu pre skládku vyťažených sedimentov resp. biologicky rozložiteľného
odpadu bezodplatne pre potreby SVP, š.p.
- je povinný viesť pracovný denník (stavebný denník) v zmysle usmernenia objednávateľa
odo dňa prevzatia miesta výkonu prác do termínu ukončenia prác.
- počas vykonávania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť
prevádzky (premávky) na okolitých cestných komunikáciách.
- zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci na majetku objednávateľa a na
zdraví zamestnancov objednávateľa.
-

je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

- vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí prác, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia
obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi aj kópiu stavebného
denníka.
Zmluvné strany sa povinné dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných
strán a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Ak nie je v tejto zmluve o dielo dojednané inak, platia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy platné na území SR.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch
rovnopisoch.
Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Touto zmluvou sa riadia tiež právne vzťahy zmluvných strán
vyplývajúce z predmetu zmluvy v období od jej podpisu do dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Obe strany vyhlasujú, že so zmluvou sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.

Objednávateľ:
V Kružnej dňa

Tibor I m r e
predseda spoločenstva

Zhotoviteľ:
V Kružnej dňa 15.3.2012

Ondrej F á b i á n
starosta obce

Príloha č. 1
Rozsah prác s vyznačením úseku v grafickej prílohe

Legenda

vo správe Slovenského vodohospodárskeho podniku
vodné toky v majetku P. s. Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná
vo správe obce
vodné toky, ktoré potečú cez súkromných pozemkov

