Zm|uva o dielo č.662/202l
uzatvorená podľa ust. $ 536 a nasl. zákonač.5|3/I99l Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

I.
I

Objednávatel':

Sídlo:
Zastiryený:

Bankové spojenie:

IBAN:
lČo:
DIČ:

ZMLUVNE STRANY

Mesto Sal'a
Námestie Sv. Tľojice 7,g27 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
00 306 185
2021024049
Nie je platcom DPH.

(v ďalšom texte len,,objednávateľ")
2.

Zhotovitel':
Miesto podnikania:
Bankové spojenie:

IBAN:
lČo:
DIČ:
lČppH:

PeTEXo

s.ľ.o.
zapisaný v oR okresného súdu v Trnave oddiel Sľo., vloŽka
27677lT
Kľáľovská796/43,927 OI Šaľa
SK55 1 1 1 1 0000 0011 3465 4004

TINCRSKBX

4624355|
2023292909
sK2023292909
(v ďalšom texte len,,Zhotoviteľ")
objednávateľ aZhotoviteľ v ďalšom texte Zmluvy aj ako ,,zmluvné strany")

u. tIvoDNÉ USTANOVENIA
Táto Zm|uva o dielo č. 6621202I (ďalej aj ako ,,Zmluva") sauzatváranazák|ade výsledku
pľocesu verejného obstaľávania, ktoľésa uskutočnilo v súlade s ust. $ lI7 zálkona č,.
34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskoršíchpľedpisov a ust. $ 7,Smernice mesta Šaľao verejnom obstarávaní v platnom
2.

zneni.
Podkladom pre uzatvoľenie tejto Zm|uvy je víťaznáponuka Zhotoviteľa v rámci
na cintoríne v Šali- výstavba základov
verejného obstarávaniazŕkazky
',Kolumbárium
pod budúce kolumbária a pochôdznej plochy okolo nich na cintoľíne na ulici Hlavnej č.
44 v Šali"podl'a zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo día l4.9.202I (ďalej aj ako
,,ponukď').

III. PREDMET ZNĺLUYY A MIESTO VYKONANIA DIELA

l.

o

Pľedmetom tejto Zmluvy je záväzokZhotovitel'a vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pľe objednávateľa dielo: ,,Kolumbárium na cintoľíne v Šali_ výstavba
zák|adov pod budúce kolumbária a pochôdznej plochy okolo nich na cintoríne na ulici
Hlavnej č. 44 v Šalioo,ktoľépozo stáva znasledovných pľác:
a) vynrb dľevín na dotknutej ploche, ich odvoz a likvidácia
b) zemné a výkopové práce,

c)

zhotovenie betónového základu pre osadenie 5 ks kolumbária z betónu B 20 o
rozmeľoch 40 x 4I0 x 90 cm (šírkazák|adu x dizka základu x hĺbka základu) s
odchýlkou ľovinnosti povľchu max 0,5 cm na aízm 200 cm s nivelizovaným
povrchom,

d)
e)

osadenie obrubníka zihtadného o dĺzke cca 65 m do betónového lôžka,
zhotovenie pochôdznej spevnenej plochy s rozlohou cca 190 m2 v zloženi:
- štľkove lôŽko fr.16-32 o hrubke min. 300 mm pľed zhutnením
- štrkovélôŽko fľ. 8-l6 o hrubke min 200 mm pred zhutnením
- pieskové lôŽko fr. 4-8 o hľubke 50 mm

f)

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

g)

- dodávka amontáŽ dlažby o hľ. 80 nrm cca l9O m2
- špárovanie kľemičit1fmpieskom.

zabezpeč,enie odvozu a likvidácie výkopovej zeminy

pľojekt vyhotovenia (ďaej len
',Dielo").
objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo bez vád a nedorobkov v dohodnutom
teľmíne prevziat' aZhotoviteľovi v dohodnutom teľmínezaplatit'dohodnutu cenu Diela.

Zhotoviteľ sazavázuje' Že všetkypráce vykoná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
republiky a Európskej únie, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa plnenia predmetu
tejto Zmluvy v čase ichrealizárcie.

Zhotoviteľ nie

je

oprávnený vykonat' Dielo alebo jeho časťprostľedníctvom
subdodávateľov. Toto ustanovenie sa nevďahuje na dodávku materiálu a likvidáciu

odpadu.

objednávateľ má právo v písomnej forme objednat' u Zhotoviteľa vykonanie zmeny
Diela s ciel'om zmeniť povahu, kvalifu a mnoŽstvo všetkých alebo časti prác na Diele, ak
je to vzhl'adom na povahu Diela moŽné. Takuto prípadnúZmenu Diela moŽno vykonať
len na základe písomnéhododtku k tejto Zmluve.
Miestom vykonania Diela je cintorín na ulici Hlavnej č. 44, 927 Ol Šaľa,ktorého
prevádzkovateľom je objednávateľ, pričom presné umiestnenie Diela je vymedzené
v Prílohe č. 1 tejto Zm|uvy. obj ednávateľ je zaúčelomvykonania Diela povinný odovdat'
miesto vykonania Diela Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti
tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s |ým, Že Dielo bude ľealizovať počas prevádzky
Mestského cintoľína v Šaliazaväzujesa pľáce prerušit'najneskôr hodinu pred začiatkom
smútočnéhoobradu.
Zhotoviteľ sa zaväzaje zabezpečiť nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo
ohľozeniu bezpečnost i, zdravia návštevníkov Mestského cintorína v Šali.
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IV. DOBA PLNENIA
1

2
J

Zhotoviteľ je povinný zahájiť práce

na Diele

najneskôr deň nasledujúci po dni

pľotokolárneho prevzatia staveniska.
Zhotovitel' sazavázuje vykonať Dielo riadne a včas, ukončit'a pľotokolárne ho odovzdať
objednávateľovi najneskôľ do dvoch mesiacov odo dňa účinnostitejto Zmluvy.

Ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo

a pľipravího objednávateľovi na odovzdanie a prevzatie

pred dohodnu|im termínom, je Zhotovitel'povinný na túto skutočnosťobjednávateľa
písomne upozorniť. objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziat' aj v skôr ponúknutom
termíne, ak je to s ohľadom na povahu Diela možné.
4.

I
5

Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťaŽuje rea|izáciu Diela s dôsledkom predĺŽenia lehoty na
odovzdanie Diela. Ak dôjde kzdržaniu pľác, musí Zhotoviteľ pteukäzať, Že bolo
vyvolané okolnosťami vylučujúcimizodpovednosť (vis majoľ).
PredĺŽenie doby realizácie Diela sa určípodľa doby trvania prekážky, s prihliadnutím
nadobu nevyhnutnú pľe obnovenie prác, za podmienok, Že Zhotoviteľ vykonal všetky
racionálne opatľenia ku skráteniu omeškania a zmluvné strany sa na tom písomne dohodli
formou dodatku k tejto Zmluva

V. CENA DIELA
Cena za zhotovenie Diela je stanovená v súlade so zákonom é. 18/1996 Z.z. o cenách v
zneni neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa vo výške 23.025100 Eur s
DPH (slovom: dvadsat'tritisícdvadsat'päť euľ)' Neoddeliteľnou súčasťoutejto Zmluvy
je Príloha č. 1 _ Rozpočet Diela.
2

3

Zhotoviteľ vyhlasuje, Že sa s pľedmetom plnenia na základe tejto Zmluvy oboznámil a
v cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa na riadne vykonanie Diela vrátane
nákladov na dopľavu zanadenia a materiálu na miesto rea|izácie a nákladov na odvoz
a likvidáciu všetkéhoodpadu, ktoľý pľi vykonávaní Diela činnosťou Zhotoviteľa
vznikne.
Cena je dohodnutá ako konečná, záväzná av zásade nemenná. Zmenu dohodnutej ceny
moŽno vykonať len na základe vzniku skutočností,ktoré zmluvné strany pri podpise tejto
zmluvy nemohli predvídať anazék|ade ktoľých vznikne potľeba pre úspešnévykonanie

Diela vykonať práce naviac, a to všetko na základe písomnéhododatku k tejto Zm|uve
podpísaného oboma zmluvnými stľanami.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1

2

,1

Zhotovitel' je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela minimálne 3
pľacovné dni pľed teľmínom odovzdania Diela'
odovzdanie aprevzatie Diela sa uskutočnív teľmíne, ktoý si zmluvné stľany vzájomne
dohodnú, najneskôr však v posledný deň lehoty na vykonanie Diela.

J

-t

4
5

Pod odovzdaním a prevzaÍim Diela sa ľozumie protokolárne odovzdanie Diela nazáklade
písomného odvzdávacieho a pľeberacieho protokolu (ďalej aj ako ,,pľotokol"), ktoý musí
bý podpísaný zástupcami oboch zmluvných stľán' Miestom odovzdania aprevzatia
Diela je miesto vykonania Diela.

Predmetom odovzdania aprevzatia môŽe byt iba ľiadne vykonané Dielo bez vád
a nedoľobkov.
V pľípade, ak Dielo vykazuje drobné vady a nedoľobky, uvedú sa tieto skutočnosti
v protokole, avšak objednávateľ nie je povinný taketo Dielo prevziať. V prípade, ak ho
napriek uvedenému objednávateľ prevezme, Zhotoviteľ sa zavázuje v protokole

dohodnút' s objednávateľom záväzné termíny na odstránenie prípadných vád
a nedorobkov. Tým nie je dotknutý náľok na zmluvnú pokutu až do doby úplneho
odstránenia všetkých väd a nedoľobkov podľa čl. X. ods. 1 tejto Zmluvy.

vII. PLAToBNE PODMIENKY A FAKTURÁCIA
I

l.
2.
3.
4.

5.

Dielo je financované z vlastných zdrojov objednávateľa.
objednávateľ neposkýuje Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani preddavky na vykonanie
Diela.
Cena Diela bude objednávateľom uhradená nazáklade faktury vystavenej Zhotoviteľom
a doručenej na adresu sídla objednávateľa. Zhotoviteľ je opľávnený vystaviť faktÚru aŽ
po riadnom vykonaní Diela a jeho pľotokolárnom odovzdaní objednávateľovi.
V prípade, ak faktúra nebude vyhotovená v súlade s príslušnýmiprávnymi predpismi
alebo nebude obsahovať stanovené náleŽitosti, resp. bude mať iné chyby, objednávateľ
má právo faktúru vrátiť v lehote splatnosti s odvolaním sa na jej doplnenie alebo
prepracovanie. V takom prípade sa prerušíplynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota
sp latno sti začne pl ynúťdoručením opravenej faktúľy obj ednávateľovi'
Zmluvne stľany sa dohodli, Že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

VIII. ZoDPoVEDNosŤ za VADY
I

2

J

Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že Dielo je vykonané podľa podmienok uvedených v tejto
Zmluve, v súlade s pľíslušn1imiplatn;imi právnymi pľedpismi a príslušn;imi STN a EN
a Že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zm|uve.
Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, ľozsahu a paľametroch diela stanovených
touto Zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecne zäväznýmipredpismi.
Dielo mátieŽvady, ak:
a) vykazuje nedoľobky, teda nie je vykonané riadne,
b) nieje vykonané včas,
c) má pľávne vady, alebo je zaťažene právami tretích osôb.
Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na vykonané Dielo záruku v trvaní 5 ľokov.
Zálručná doba začínaplynúťpľotokolárnym odovzdaním Diela bez vád a nedoľobkov
a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol uživaťDielo pre vady, zaktorézodpovedá
Zhotovitel'.
4

4.
5.

6'
7

'

Zmluvné stľany sa dohodli, že v pnpade vady Diela počas záručnej doby, má
objednávateľ právo požadovat' bezp|atne odstránenie vady a Zhotoviteľ má povinnost'
túto vadu bezodkladne a bezodplatne odstrániť.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začaťs odstraňovaním prípadných vád diela do siedmych (7)
kalendáľnych dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom avady
odstľániť v čo najkľatšom moŽnom čase' Termin začatia a lehotu odstľánenia vád
dohodnú zmluvné stľany písomnou formou.
objednávateľ sa zavázuje, Že prípadnúľeklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou.
Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočnéhoodkladu aj také vady Diela, zaktoých
vznik popiera zodpovednosť, avšak ich odstránenie neznesie odklad. Takto vzniknuté
náklady budú v prípade oprávnenosti uhľadenénazáklade vzájomnej dohody zmluvných
strán, podľa spôsobu tvorby ceny Diela, tj' jednotkové ceny pouŽitých prvkov podľa
v

ýkazu výmer a pr eukázan ého mno Ž stva vykon aný ch pr ác.

Ix. PoVINNOSTI ZMLUVNÝcH STRÁN
1

2

objednávateľ je povinný:

a.)
b.)

zabezpečiťa odovzdať Zhotoviteľovi miesto vykonania Diela,
poskýnúťZhotoviteľovi pri plnení pľedmetu tejto Zmluvy súčinnosťnevyhnutnú
na ľiadne a včasnévykonanie Diela. objednávateľ sa zavänlje poskytnút'

akúkoľvek inú poŽadovanú súčinnosťnevyhnutnú na splnenie predmetu tejto
Zmluvy,
c.) oboznámit'zhotoviteľa s podmienkami správania sa v mieste vykonávania Diela,
d.) oboznámiť zhotoviteľa o plánovanom čase pohľebných obradov, počas ktoých je
zakázané vykonávať pľáce na cintoríne.
Zhotoviteľ je povinný:
a.) vykonať a dodať Dielo podľa tejto Zmluvy riadne a včas;
b.) dodržiavať všetky platné všeobecne závázné právne predpisy a technické norTny'
ktoľésa týkajú plnenia predmetu tejto Zmluvy;
c.) plniť pľedmet tejto Zm|uvy pľostľedníctvomsvojich odborných a kvalifikovaných

d.)
e.)
f.)
g.)

zamestnancov v dohodnutom rozsahu a lehotách;
postupovať s odbornou starostlivosťou;

informovať objednávateľa o priebehu

a

výsledkoch plnenia pľedmetu tejto

Zmluvy, kedykoľvek o to objednávateľ poŽiada;
včas a bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkých dôleŽitých
skutočnostiach súvisiacich s výkonom Diela, ktoré môŽu ohľoziť alebo obmedziť
výkon Diela zo stľany Zhotoviteľa, prípadne spôsobiť omeškanie plnenia;
vykonat'bezodkladnú nápravu plnenia predmetu tejto Zmluvy, ak objednávateľ
zisti, že Zhotoviteľ uskutočňuje svoje povinnosti v ľozpore s podmienkami tejto
Zmluvy ďalebo platn1ými pľávnymi pľedpismi a/ alebo technickými normami.
V pľípade nevykonania nápravy je objednávateľ oprávnený odstupiť od Zm|uvy,
pričom Zhotovitel' zodpovedá za spôsobenú preukázanú škodu podľa podmienok
uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy;
5

h.)

dodržiavať všetky platné predpisy a povinnosti z nich vyplyvajúce, ktoré sa týkajú
bezpečnosti a ochľany zdravia pri práci, poŽiarnej ochĺany a ochrany Životného
prostľedia,
zabezpečiťpohyb svojich zamestnancov a ďalších osôb konajúcich v jeho mene len
na miestach plnenia pľedmetu tejto Zmluvy a v priestoľoch súvisiacich s plnením
pľedmetu tejto Zmluvy;

j.)

k.)
l.)
m.)

zachovat' mlčanlivosťo všetkých skutočnostiach, o ktoých sa v súvislosti
s plnením pľedmetu tejto Zm|uvy dozvedel, inak zodpovedá za škodu, ktoľá
v príčinnejsúvislosti s porušením tejto povinnosti objednávateľovi vznikne.
Povinnost' zachovávať mlčanlivost'trvá aj po skončení tohto zmluvného vďahu
správať sa v mieste vykonania diela ako aj v celom areáli cintorína tak, aby
vzhľadom na jeho povahu bola zachovaná pieta tohto miesta;
nevykonávať práce v časoch konania pohrebných obradov;
do dr žiav at' prí slušný platný a účinnýprevádzkový poľi adok pohrebi ska.

X. SANKCIE

l.

2.

3'

4.
5.
6.

Vprípade omeškania Zhotoviteľa svykonaním Diela alebo odovzdanim Diela má
objednávatel'právo požadovat'od Zhotoviteľa úhľaduzmluvnej pokuty vo výške O,Osyo
z celkovej ceny Diela podl'a čl. V. ods. 1 tejto Zmluvy zakaždý aj začatý kalendáľny deň
omeškania.
Ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote,
najneskôr však do 7 dni od ich zistenia' zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý
kalendárny deň omeškania s odstľánením kaŽdej jednotlivej vady zmluvnú pokutu vo
výške 25,- EUR aŽ do doby jej úplnéhoodstránenia.
Ak zhotoviteľ neodstráni písomne ľeklamované vady diela zistené počas záručnej doby v
dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dni od ich zistenia objednávateľom, zaplati
objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením kaŽdej
jednotlivej reklamovanej vadyzmluvnúpokufu vo výške 50,- EUR aŽ do dobyjej úplneho
odstránenia.
V prípade, ak zhotoviteľ do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej ľeklamácie objednávateľom
nezačne odstraňovať zistené vady, objednávateľ má pľávo dat' odstľánit' vady treťou
osobou na náklady zhotoviteľa.
V pľípadeomeškania objednávateľa s úhľadou faktúry má Zhotoviteľ pľávo poŽadovať
od objednávateľa úhradu úroku z omeškania vo výške 5,00 0á ľočnez dlžnej čiastky,
pričom teľmínom úhľady sa rozumie pripísanie ď|žnej čiastky na účetZhotoviteľa.
Vznikom povinnosti uhľadiťzmluvnú pokutu ďalebo úľokuz omeškania, ani ich
faktick;inn zaplatenim nie je dotknutý náľok zmluvných strán na náhľadu preukázateľnej
škody podľa podmienok čl. XI. tejto Zmluvy.

xI. ZoDPovEDNosŤ
4

6

zĺ Šxoou

Nebezpečenstvo škody po celú dobu vykonávania Diela nesie Zhotoviteľ až do momentu
odovzdania a pt evzatia Diela obj ednávateľom.

2.

J

Žiadna zo zmluvných stľán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť. Zmluvné stľany sa dohodli že za okolnosti vylučujúce
'
zodpovednost' zmluvných strán za plnenie svojich záväzkov z tejto Zmluvy sa povaŽuje
prekáŽka, ktorá nastane nezávisle od vôle tej-ktoľej povinnej zmluvnej stľany a bráni jej
v riadnom plnení svojej povinnosti (napr. príľodná katastľofa, poŽiar, záp|ava,
zemgtľasenie, štrajk, všeobecnépľávne predpisy, zákazy štátnych oľgánov, vojna a pod.),
ak nemoŽno pľedpokladať, Že by povinná stľana túto prekáŽku alebo jej následky mohla
odvrátiť alebo prekonať a v čase vzniku záväzku predvídať.Zodpovednost'nevylučuje
prekážka, ktorá vznik|a ažv dobe, kedy povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej
povinnosti alebo vzniklaz jejhospodárskych pomerov. Učinky vylučujúcezodpovednosť
sú obmedzené len po dobu, pokial' twáprekáŽka, s ktorou sú tieto povinnosti spojene.
Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednost' Zhotoviteľa za pľeukázanu škodu je
obmedzená do maximálnej výšky ceny podl'a čl. V. ods. 1 tejto Zmluvy.

XII. ODSTUPENIE OD
I

2.

J

odstúpenie od zmluvy musí bý'písomnéa doručenédruhej zmluvnej strane, pričom
účinkyodstúpenia nastávajú dňom doručenia písomnéhooznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej stľane. Zmluvné strany sa dohodli, žepn odstupení od Zmluvy
si nebudú vracať už poskynuté plnenia, avšak sú povinné vyrovnať si vzájomné záväzky
apohľadávky, ktoré vznikli čiastočn1ýmplnením ztejto Zmluvy. Zmluvné stľany sa
dohodli, že jemožnéodstupiť aj od časti tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ môže okamŽite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je na vykonanie Diela
potrebná súčinnosťobjednávatel'a alebo tľetej osoby vo vďahu s objednávateľom, je
Zhotoviteľ opľávnený určit'na zabezpečenie súčinnostiprimeranú lehotu a po jej mámom
uplynutí môŽe od Zmluvy odstupit', ak na moŽnost'odstúpenia od zmluvy objednávateľa
písomne upozorní.
objednávateľ môŽe okamŽite od Zmluvy odstupiť v prípade, vzniku nasledovných
skutočností,ktoré sa povaŽujú za podstatné porušenie Zmluvy:
a.) ak je zrejmé, Že Dielo nebude včas a riadne vykonané, objednávateľ má pľávo
odstúpit' od Zmluvy bez zbýočnéhoodkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti
dozvedel, v opačnom prípade je povinný poskýnúťZhotoviteľovi dodatočnú
pľimeranú lehotu na nápľavu a aŽpojej máľnom uplynutí je opľávnený odstúpiť od

b.)

5

ZMLUVY

Zmhxy,
ak objednávateľ zisti, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v ľozpore s dohodnut;imi
podmienkami, je objednávateľ oprávnený poŽadovať, aby Zhotoviteľ na vlastné
náklady odstránil vady vzniknuté nesprávnym vykonávaním Diela, a aby Dielo

vykonal riadnym spôsobom.
Zmluvné stľany majú právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana
poruší ustanovenia tejto Zmlllvy, pričom ju na to zmluvná strana upozomí a zároveň jej
poskytne dodatočnúprimeranú lehotu na odstránenie takéhoto porušovania. V prípade,

7

ak zmluvná stľana, ktorá porušila ustanovenia tejto Zm|uvy ani v dodatočne poskýnutej
lehote porušenie neodstráni, má druhá zmluvná strana právo od tejto Zmlwy odstúpit'.

XI|I. Z AVEREčNE USTANoVENIA

1.

2'
3.
4.
5.

7

.

Té.iro Zm|uva nadobúda platnost' dňom

jej podpisu opľávnen;iľni zástupcami oboch

zmluvných stľán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávatel'a. Povinnosť túto Zmluvu zveľejniťvypl:ýrva z ust' $ 5a zákona č' 2|I/2000
Z. z. o slobodnom prístupe kinformáciám aoZmene adoplnení niektoých zákonov
(zákon o slobode infoľmácií) v zneni neskoľšíchpredpisov. Zmluvné strany súhlasia so
zveľejnením celej tejto Zm|uvy.
Túto Zmluvu moŽno meniť len na zák|ade vzájomnej dohody oboch zmluvných stľán
formou písomných očíslovanými dodatkov.
Pržwa apovinnosti zmluvných stľán touto Zmluvou výsleovne neupľavené sa riadia
ustanoveniami obchodného zákonrúka a ostatných pľávnych predpisov platných na
izemi Slovenskej republ iky.
Zm|lvné stľany sazaväzajúurovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetk;ým dohodou.
Písomnosti súvisiace s touto Zmluvou sa doručujúdruhej zmluvnej strane doporučenou
zásielkou na adresu (adresu sídla) zmluvnej stľany uvedenej v čl. I. tejto Zmluvy resp' na
adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom ľegistri, v ktoľom je zapisaná,
okrem prípadov, keď v súlade s touto Zmluvou nepostačuje komunikácia pľostredníctvom
elektľonickej pošty, telefonicky alebo faxom. AkúkoľvekZmenu uvedených údajov je
zmluvná strana povinná vopred oznámiť druhej zmluvnej stľane. Všetky písomnosti sa
povaŽujú za doručenéaj v prípade, ak zmluvná stľana svojím konaním alebo opomenutím
zmaĺídoručenie písomnosti a písomnost'pošta vráti ako nedoručenú.Zmluvné strany sa
dohodli, Že v prípade zmarenia doručenia, nastávajú účinkydoručenia v deň, keď bude
písomnosť l zásiďtka vľátená druhej zmluvnej stľane' Učinky doručenia nastávajú aj
vtedy, ak zmluvná strana odmietne prevziat'písomnosť, a to dňom tohto odmietnutia.
6'
Ak by niektoré ustanovenia tejto Zmluvy mali by neplatnými uŽ v čase jej

uzavretia, alebo ak sa stanú neplatn;imi neskôr po uzavľetí tejto Zmluvy, nie je tým
dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení
tejto Zmluvy sa pouŽijú ustanovenia obchodného zákonníka a subsidiárne ostatných
platných pľávnych predpisov platných nainemi Slovenskej republiky, ktoľésú obsahom
a účelomnajbližšie obsahu a účelutejto Zmluvy.
Ukončenímtejto Zmluvy zanikajivšetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z tejto Zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa ýkajú nároku na náhľadu preukiĺzanej
škody vzniknutej porušenímtejto Zmluvy, nároku na zap|atenie zmluvnej pokuty podľa
ustanovení tejto Zmluvy a ďalej ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu
majú trvať aj po ukončeniZmluvy' napr. mlčanlivosť. Ukončenímzmluvného vzťahu nie
sú zmluvné strany zbavené svojich povinností vysporiadať svoje záväzky vypl;ývajúce
ztejto Zm|uvy. Zmluvné strany vysporiadajú v súvislosti s ukončením tejto Zmluvy svoje
pľáva a záväzky vyplývajúce ztejto Zmluvy v súlade s pľávnymi pľedpismi a zásadami
poctivého obchodného styku.
8

8.

9.
10.

Neoddeliteľnou súčast'outejto zmluvy sú:
Pľíloha č. l _ miesto vykonania Diela,
Príloha č.2 - Rozpočet Diela.
Príloha č. 3 - Technické poŽiadavky dodávateľa kolumbária
Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) ľovnopisoch s platnosťou originálu, z toho jedno
(l) vyhotovenie pľe Zhotoviteľa a dve (2) vyhotovenia pľe objednávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tuto Zm|uvu prečítalia že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktoru si vzájomne váŽne, zronlmiteľne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pľipájajú svoje podpisy.
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Ťxit-ouĺ C ,2'
PeTEXo,

s.r.o.

Král'ovská796/43,927 01 Šalä

RozPoČET

Kolumbárium cintorín Šata
výrub a orezanie stromov

ks
ks

výkop základov
odvoz zeminy s uskladnením
štrkové loŽko základu
oceľ do zakladu
Šalovanĺezákladu

dorezávky

obrubnÍk parkový sivý dodávka
dlaŽba granada naturo dolomite
projekt vyhotovenĺa

5
10

m3
m3

1,5

ks
ks
ks

beton základov
odkop terénu

odvoz zeminy s uskladnením
buraníe dlaŽby
nakladka a odvoz sute
poplatok za skládku sute
ŠtrkovéloŽko pod dlaŽbu
osadenie parkových obrubnÍkov
pokládka velkoploŠnej dlaŽby
prenájom klieští

21

5
5

t

m2
bm
m2

ks

sub
ks
m2

sub

150
72

175

435

410

236
420

1180

420

í5

40
72

600

4,5
6,8

28,8
28,8

t

15

82

1

m3
m2

102s

48
87

5

sub

49
35

324
196

48

1382

192

19,3

89
187
3

3706

5

17

445
3179

í80

60

1

89
187

250

250

3

267

24
300

1

4488
300

spolu bez DpH

DPH20%
CELKOM S DPH

19188
3838

23025

V Šali14.09.202.ĺ
lng.Erika Petrová
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TEcHNlcKÉPoŽlADA

druhv robku

STAVEBNÉ

v1iška do 165 cm

AxBxC

solitér r4iška do 22o
cm
kolumbárium v ška

solitéľ-

p dorys 00 X 60 cm
p dorys 120 x 60 cm

solitér _ pÔdorys

1

kolumb an u m jed nostranné

h ĺuta 30

kolum bá num dvoj stranné
ľlĺota60

cm

cm

základ bez presahu
cez p dorys v robku

solitér

solĺtér
solĺtér

p dorys 1 00 x 60 cm
p dorys 1 20 x 0 cm
p dorys 20 X 20 cm

kolumbáľium jed nostranné
hĺbka so
kol umbáľium dvojstra
n ne

základ pod moblliár
svietĺdlá

cm

ĺÍota60 cm

0) X 90 cm

70 X (B

40 x (B

+

0) x 80 crn

70x(B+l 0)x80cm

32xBx90cm
62xBx80cm

A - šírkazákladu

+

o) x 90 cm

modul, modul na pálenie

-

dlŽka základu

(š'ĺrka kolumbária)

c- - hlbka základu

30 x 30 x 30 cm

40 x (B

+ 1

0) X 9 0

cm

70 x (B

40 x (B

+

+

0) X 90

cm

o) X 0 0 cm

70 x (B

+ 1

o) X 00 cm

62x1O2x g0 cm

c

32xBx90cm
+

kotvenie do steny

62xBx80cm

B

122x122x30 cm

A

32xBx90cm
+

kotvenie do steny

62xBx90cm

21 x21 x 40 cm

lavička
LED svieckov
sviečok, váza

+ 1

62 x 122x 80 crn

určenie rozmerov

B

40 x (B

1

v5iška do 300 cm

AxBxC

70x110x80 cm

70x130x80 cm

20 x 120 cm

v ška do 250 cm

AxBxC

do 200 cm

AXBXC

základy s presahom
cez p dorys v1Írobku

soĺĺtér

VKY

x?l

40x1Z0x20cm
60x120xl0cm

2'l

21xBx40cm

44x44x60cm

62xBxt00

cm

x 60 cm

zvonica
systém
Poznámky k bet novému
základu:
1. beton triedy

c

16/20

stena upevnená
: ove
\?':dá
J.
vrstvy sietbvinv

v

zmysle schémy na stĹ
4
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odchylku
ľ::'#;ĺnin,:..älil:;äľ#Jil,:T,9J:iĹ1ľ-"Jĺi:;;r""#äĺätra
do 1oo
km/h. V exponovanch
miestach, kde rychlosť
vetra

terénu

m že byť vyššia' je potrebné
rozmer základu

konzultovať so statikom'
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KOTVENIA KON ŠľRuxcle
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REzZÁKLADoM

REz ZÁKLADoM

priečny rozostup medzi dierami

detail kotvenia

PRIEÔKA sPoDNA

Skľutka

AxoNoMETRlcKÝ PoHĽAD

pozdlžny ľozostup medzi dĺerami

a

4

\

c$B cE

12x110

POVRCHY

STAVEB

I

I
I

I

KoLMosŤSTENY
RoVtNNosŤSTENY

ZÁKLADY

TECH NlcKÉPoŽ|ADAVKY STAVEBN É
sPosoB PREKRYTIA ZÁKLADov

s PRESAHOM

MODU-AL

MODU-AL
PREKRYTlE zÁKLADU

.

VARIANT

6

1

kamenná plat a

PREKRYT|E ZÁKLADU

hliníkov profll

VARIANT 2

TECHN lcKÉPoŽlADA
VKY STAVEBNÉ
zÁKLADY S PRESAH
OM - sPÔsoB PREKRYTIA

zÁKLADoV

VAR|ANT

+

1

/ PIATŇA z KAMEŇA

miernych nepresností
základu

ľli-|ľi:materiál
prtrodny

l?,'"|": zladenie s díelom
ellmtnácĺa
znečistenía

eliminácia;; i,.ä';äľji'':."ff
[1ĺ:Ť"povrchu
i vym

''"a'#""il"'"t
váha

e

ny ka m eľi a

p

ri

p

oš kod en

í

TECHNIcKÉ PoŽlADAvKY sTAvEBNÉ
ZÁKLADY s PRESAHoM - sPosoB PREKRYTIA ZÁKLADoV

VAR|ANT 2 / HL|NíKoVÝ PRoFlL

,

I

+

8

prekrytie miernych nepresností základu
rÔzne farebné prqvedenia
eliminácia zneiistenia dĺela od okolitého povrchu
eliminácia pohl'adu na základov bet n
moŽnosť v meny pri poškodení

viditel'né spoje

TECH NlcKÉ PoŽlADAvKY STAVEBN
z^ K LADY s PRESAH OM sPÔ so PREKRYT É
IA zÁKLAD ov

VAR|ANT 3 / BETÓN ovÝ Z^KLAD BEz
PREKRYT|A

+

bez d'alšĺchnákladov k cene dĺela

nebezpečenstvo poškodenia hrany základov

dÔraz na presnosť prevedenĺa

moŽncsť znečistenia diela od okolitého povrchu

I

TEC HN tc KÉPoŽlADAVKY s TAVEBN É
zÁ KLADY s PRESAHO M sPÔs OB PREKRYTIA ZÁKLADoV

VAR|ANT 4 / DLAŽBA NA TERčE s VtDlTEĽľÝna zÁrLADoM

+

10
"t

I

nie je potrebné ukladanie zámkovej dlaŽby
odolnosť voči poveternostn m vplyvom
prekrytie miernych nepresnostĺ základu
rÔzne farebné prevedenia
eliminácia znečistenia diela od okolitého povrchu
moŽnoď v1meny pri poŠkodení

viditel'n základ
dÔleŽitá presnosť základov

D
'L-,

9TECHN lcrÉ
zÁ KLADY s PRESAHOM

VAR,ANT

5

Il

STAVEBN

spÔsog PREKRYTIA É
zÁxu

DOV

/ DLAŽBA NA TERČE
s PREKRYTÝM ZÁKLAD'M

MODU-AL

sPEVNENÝ
PODKTAD

sPEVNENÝ
PODKLAD

+

ii""f

ľ:,l'.,"ľJ ""i5ľľ::::á.m

kovej

d

laŽ

by

äiľľ:''#ľ'ľ^"ľ#'""'"ľJľ'"*'ľff

ellminácia znečis'
i

JEDNoSTRANNÉ DlELo
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"li'
moŽnosť
v1imeny prl poškodenĺ
n

míerne zníženásvetlá

pov rc

h

u

vy.ška diela

't1

TECHNlcKÉ PoŽIADAVKY STAVEBNÉ
ZÁKLADY BEz PRESAHU

MODU.AL

JEDNoSTRANNÉ DlELo Do vÝŠKY1 65 cM
DVoJsTRANNÉ DlELo

soLtTÉR

12

MODU-AL

JEDNoSTRANNÉ DlELo NAD VÝŠKU 1 65 cM
(musí byť kotvené aj do steny)

''.I
TEcHNtcKÉ PoŽ| AoAVKY STAVEBNÉ
ZÁKLADY BEz PREsAHu

BETÓNoVÝ

+

zRrmo zARoVNAľÝ s pÔoonysoM DlELA

bez d'alších nákladov k cene diela
dlaŽba prilĺeha k dielu

vysok d raz na presnosť prevedenia

moŽnosť znečĺstenia diela od okotitého povrchu pri daŽdi
raz na v ber dlaŽby
nie je vhodn pre všetky typy a rozmery diel

d

13

I
TEcHNtcKÉ PoŽ!ADAvKY STAVEBNÉ
uKÁŽKY PRIPRAVENÝCH zÁKLADov

s

Kvalitne pripravené základy
d leŽité pre r chIosť a presnosť
na precíznej betonáži. Pre ilustráciu uvádzame zopár riešení.

Na

14
1

t

v stavby diela' odzrkadlí sa to

chto príkladoch je vidieť základy, kde nebola betonáŽ vyhotovená precízne'

na

v slednom vzhlade produktu. Je potrebné dať si

záleŽať

TEcHN!cKÉ
sTAvEBNÉ
uKÁŽKY PRlPRAVENÝCH zÁKLADov

Na obrázku niŽšie ukazujeme

v

borne

prekryt tak, ako je uvedené v SEKC|!

zvládnut prípravu základov,

kedy je moŽné ponechať

sPÔsoB PREKRYT|A zÁxlĺoov.

UkáŽka prekrytia základov nalepením obkladu z dÔvodu nerovností pri betonáŽi

bet

n

vidite!'n . Ak príprava neboIa

d

kladná, je potrebné povrch

Precízne pripravené základy nepotrebujri následné prekrytie nerovností. Je len na
zákazníkovi, či chce bet n ponechať pohl'adov , alebo vzhl'ad doplniť prekrytím.

15

I
TECHNlcKÉ PoŽIADAVKY STAVEBNÉ
UKÁŽKY PRIPRAVENÝCH zÁKLADov

Ked'sa zákazník rozhodne pre základy z pohl'adového bet nu, je d leŽité, aby boli hrany ostré a nie zrazené fazetou' Ak by základy boli urobené bez nadsp sobiť nedostatok styčnej plochy pod konštrukciou dieIa'

miery, mohlo by to

Na

16

t

chto príkladoch je vidieť základy, kde nebola betonáŽ vyhotovená precízne

9Ť^w!ťG

Úkäžxv ÉŔpRAvENÝcH zÁKLADov

Ukážky zarovnan ch základov s pÔdorysom dieIa a ich flnálna podoba.
betonované v teréne.

DlaŽba je prirazená k základom

Prv

obrázok ukazuje dielo inštalované na rovine a

Pohl'adov bet

n v teréne so

druh znázornuje základy

vy-

sklonom
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KONSTRUKCIA

Konštrukcia je tvorená zo spájacích prvkov a hliníkov ch profllov. Pon kané varianty pozostávaju z hliníkov ch konštrukčnch prvkov, ktoré su obkladane
prírodn m kame om ide o vysokokvalitné materiály, ktoré si nevyžadujri takmer Žiadnu udrŽbu. Variabilita systému umoŽnuje vytvárať r zne alternatívy prĺ
tvorbe jednotliv ch zoskupení a tvarov'

oBVoDoVÉ
KoNŠTRUKclA

KoNŠTRUKclA

KonŠtrukcia je tvorená
zo spájacÍch prvkov
a hliníkov ch pĺofllov.

KonŠtÍukcia je

t

mto

spÔsobom modulárna
a jednoducho rozšĺritel'ná'

KAMENE

obvodov1i a boÓny kaĺrlen
je napevno osadenyi na

konštíukciu.

sTREŠNÉ
KAMENE

URNovÉ
KAMENE

ROZETY

Na konštrukciu sĺj
osadené streŠnékamene
z ĺovnakého materiálu ako
obvodové.

Následne sa daj urnové
kamene osádzať kaŽd jed-

Urnové kamene sa flxu.1u
pomoCoU dekoračn ch

notlivo, vŠetky su v rovnakom dekore, ktor ale nieje
totoŽn1i s obvodov m.

matĺc.

je flnančne menej nárocné,
Systém MoDU_AL Vám prináša nové moŽnosti uchovávania a uctievania zosnul ch. Prináša estetické a d stojné riešenie, ktoré
pozemkoV ktor ch je dnes
ako v srjčasnosti vyuŽívané hroby a urnové steny' Zaručuje efektívne rozširovanie cintorínov bez potreby enormného zastavania
nedostatok.
1B

