Zmluva o dielo č.: 167/2019
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Michal Drotován
VÚB Bratislava
SK75 0200 0000 0000 0042 1032
304557
2020879212
Nie je platcom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

a
Zhotoviteľ:
Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

MISTER s.r.o.
Lieskovec 13, 82106 Bratislava
Miroslav Tichý

46009779
2023188145
SK2023188145

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne aj „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie
Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je víťazný návrh zhotoviteľa predložený
vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na poskytnutie služby postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou s
termínom ukončenia tejto zákazky ako celku najneskôr 31.12.2019.
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy sú zemné práce a terénne úpravy, nakladanie a preprava materiálu,
čistenie a oprava odvodňovacích rigolov, odtokových kanálov, vodných zdrží a lapačov
naplavenín v správe mestskej časti Bratislava – Rača, ako aj čistenie vodných tokov v rámci
protipovdňovej prevencie. Realizácia predmetu zmluvy bude vykonávaná priebežne podľa
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objednávok a jednotlivých špecifikácií zadávaných objednávateľom na základe vzniknutej
situácie a terénnej obhliadky.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná práce špecifikované v bode 1 tohto
článku a objednávateľ mu za uvedené práce poskytne odmenu v cenách podľa čl. IV tejto
zmluvy.
3. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať v súlade so všeobecne
záväznými platnými právnymi predpismi SR a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s touto zmluvou
a požiadavkami objednávateľa.
4. Úkony potrebné k plneniu predmetu zmluvy sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ
prehlasuje, že disponuje takými kapacitami, odbornými znalosťami a strojovým vybavením,
ktoré sú k poskytnutiu služby potrebné.

Čl. III.
Termín plnenie a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019.
2. Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby určitej:
a) písomnou výpoveďou,
b) dohodou zmluvných strán.
3. Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede.

1.

2.

3.
4.

IV.
Cena
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena maximálna
a je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži uvedenej v prílohe č. 1
tejto zmluvy.
Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a
výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti
zakalkulovať do cenovej ponuky v rozsahu celého predmetu podľa tejto zmluvy. Takéto práce
a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto zmluvy na vlastné
náklady.
K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny technického riešenia požadovaného
objednávateľom zo stavebno – technických dôvodov, resp. hydrogeologických dôvodov.
Naviac práce podľa bodu 3 tohto článku budú riešené dodatkom k zmluve. Objednávateľom
potvrdený dodatok k zmluve, dotýkajúci sa zmeny ceny služieb, bude oprávňovať zhotoviteľa
k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre.
Čl. V.
Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:
a) dodávať objednávateľovi objednaný predmet služieb uvedený v tejto zmluve podľa
požiadaviek objednávateľa v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite, o čom bude
spísaný preberací a odovzdávací protokol do 2 dní od ukončenia predmetu služieb,
b) vykonať práce podľa ust. § 537 ods. 1 Obchodného zákonníka, na svoje náklady, svoje
nebezpečenstvo a svoju zodpovednosť a dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v zmysle platných STN,
c) vykonať objednané služby s termínom začatia prác do 4 pracovných dní odo dňa
doručenia objednávky objednávateľa zhotoviteľovi,
d) bezplatne odstrániť chyby spôsobené pri vykonaní práce,
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e) oznámiť dopredu najneskôr 2 dni pred poskytnutím služieb ich zahájenie oprávnenému
zamestnancovi objednávateľa. Oprávneným zamestnancom objednávateľa je Mgr. Matúš
Čupka – vedúci oddelenia Životného prostredia Mestskej časti Bratislava–Rača a ním
poverené osoby.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie k efektívnemu
vykonaniu prác, vrátane sprístupnenia dotknutých pozemkov.

1.
2.
3.

4.

Čl. VI.
Spôsob platby
Úhrada za predmet plnenia bude vykonávaná na základe faktúr vyhotovených zhotoviteľom
s dohodnutým termínom splatnosti 14 odo dňa doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytuje preddavok na vykonanie prác.
Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a to predovšetkým:
a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ pre DPH;
b) číslo objednávky;
c) číslo faktúry;
d) deň odoslania a deň splatnosti;
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť;
f) fakturovanú sumu s daňou, bez dane a daň;
g) položky služieb vrátane číselného označenia v súlade s takýmto označením na
objednávke;
h) názov, množstvo a rozsah zdaniteľného plnenia;
i) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.

Čl. VII.
Záruky
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov
odo dňa odovzdania diela.
2. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vandalizmom, neodbornou manipuláciou,
nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, prirodzeným opotrebením.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a
zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady do 10 dní od ich nahlásenia písomnou formou
(e-mail, fax, list).
Čl. VIII.
Sankcie
1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny práce uvedenej v
objednávke za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti vykonať práce riadne a včas,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
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6.

1.

2.

Čl. IX.
Zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ služby zodpovedá za kvalitu poskytnutej služby.
Objednávateľ má právo vykonávať priebežnú kontrolu vykonaných prác.
V prípade zistenia nedostatkov plnenia a neúplnosti vykonávania prác dohodnutých touto
zmluvou zhotoviteľ nemá právo nevykonané úkony alebo vadne vykonané práce fakturovať.
Oprávneným zamestnancom objednávateľa, ktorý je poverený kontrolou a preberaním prác je
Mgr. Matúš Čupka – vedúci oddelenia Životného prostredia Mestskej časti Bratislava–Rača
a ním poverené osoby.

Čl. X.
Odstúpenie od zmluvy
Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím dohodnutej platnosti zmluvy aj dohodou
zmluvných strán.
Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 – 351 Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov.
Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo
zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú:
a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania poskytovaných služieb a objednávateľom
zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
b) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom,
vstúpi do likvidácie, bude na neho vyhlásený konkurz, alebo začaté reštrukturalizačné
konanie,
c) ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie
poskytovaných služieb,
d) omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.
V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky
náklady súvisiace s poskytovaním služieb poskytnutých ku dňu odstúpenia od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. Odstúpenie je účinné doručením
odstúpenia opačnej zmluvnej strane. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná
strana od zmluvy odstupuje.

Čl. XI.
Doručovanie
Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť
prevziať, alebo v ktorý márne uplynie dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky
na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej
poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát
sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.
Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v
záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú
adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade
akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v
súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne
písomne informovať druhú zmluvnú stranu a v takomto prípade je pre doručovanie
rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností.

Strana 4 z 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti zmluvných strán, ak nie sú stanovené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s nimi súvisiacimi.
Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov k zmluve a musia byť podpísané
oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – cenová ponuka zhotoviteľa.
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy
zmluvy.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave, dňa 10.5.2019

V Bratislave, dňa 10.05.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.......................................................
Mgr. Michal Drotován
starosta mestskej časti

........................................................
Miroslav Tichý - konateľ
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