
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)v znení neskorších predpisov 

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ                  : Obec Píla 
Sídlo organizácie: : Píla 68, 900 89 Píla
štatutárny orgán  : RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných : RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
b) technických : 
c) rozhodovať o zmenách a prácach naviac,
    ktoré majú za následok zvýšenie
    dohodnutej ceny : 
Bankové spojenie : 
číslo účtu : 
IČO : 00305031
DIĆ : 2020643702
Telefón/ fax : 033/6495208         
e-mail : starosta@obecpila.sk

2. ZHOTOVITEĽ          : DUVYSTAV s.r.o. 
  Kupeckého 85, 902 01 Pezinok              

Zápis v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka číslo:21559/B
Štatutárny orgán : Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných : Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
b) technických : Dušan Vydra
Bankové spojenie : Oberbank AG a.s. pobočka zahraničnej 
                                                                                     banky na Slovensku
číslo účtu : 2301228868/8370
IČO : 35 786 639
DIČO : 2020204725
číslo telefónu : 02/40202511
Fax : 02/40202520
E-mail :duvystav@duvystav.sk
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Čl. II. 

      PREDMET  ZMLUVY

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Náučný 
chodník pod Hradom Červený kameň“ podľa projektovej dokumentácie  s následovnou 

špecifikáciou: 

2.1 Predmetom obstarávania sú práce  vrchnej časti stavby a peších zón na Náučnom chodník 
pod Hradom Červený Kameň pre obec Pila. 

2.2 Stavebné  práce   budú  požadované  v  kvalite  a  v  rozsahu  platných  noriem  a  predpisov 
vyžaduje sa stavebné povolenie.

2.3 Pre účely tejto súťaž bude pod Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň bude technicky 
zhodnotený  objekt  -  náučný  chodník  o  dĺžke  2,5437  km  s  bezbariérovým  prístupom 
lokalizovanom pod hradom Červený Kameň, popri potoku Gidra a v jednom bode prechádza 
priamo cez potok Gidra. Na tomto mieste bude vybudovaná lávka pre peších turistov, ktorá v  
rámci projektu predstavuje neoprávnené výdavky. 

2.4 Náučný  chodník  má  prispieť   ku  zvýšeniu  bezpečnosti  pre  zvýšený  pohyb  chodcov  ako 
domácich,  tak  aj  návštevníkov,  nakoľko  v  súčasnosti  je  chodník  v  obci  vybudovaný  len 
čiastočne. 

2.5 Pri chodníku sa vybudujú informačné a oddychové miesta s mobiliárom a výsadená bude i  
drobná zeleň.  V rámci  náučného chodníka bude osadených 14 informačných tabúľ,  ktoré 
budú  jednoduchým  spôsobom  informovať  širokú  verejnosť  o  prírodných,  kultúrnych  a 
historických zaujímavostiach obce. 

2.6 Verejný  obstarávateľ  bude  požadovať  od  zhotoviteľa   vykonávať  údržbu  miestnych 
komunikácií  v  takom  stavebno-technickom  stave,  ktorý  zabezpečí  bezpečnú  a  plynulú 
premávku na nich.  

2.7 Vybudovanie  náučného  chodníka  pod  Hradom  Červený  Kameň  predstavuje  nasledovné 
činnosti: HA 01 SO 01 Chodník HA 02 SO 03 Drobná architektúra 

2.8 Hlavná aktivita 01 SO 01 Chodník bude sprístupňovať hrad Červený Kameň aj prechodom 
cez obec Píla, ktorá leží priamo pod hradom. Celkovo tak vznikne chodník o dĺžke 2,5437 km

2.9 Bude  prechádzať  súbežne  so  štátnou  cestou.  Jeho  vybudovaním  sa  prepoja  s  obcou 
autobusové zastávky na križovatke Pezinok – Častá Zástavka Píla - rázcestie. 

2.10 Výstavbe náučného chodníka budú predbiehať búracie práce pozostávajúce zo zarezania 
a vybúrania jestvujúcej živičnej vozovky pre osadenie nových cestných obrubníkov.

2.11 Vybúraná suť mimo asfaltov sa vyvezie na skládku do Dubovej. 

2.12 Vybúrané asfalty sa priemiestnia na skládku nebezpečného odpadu do Budmeríc. 

2.13 Zemné  práce  spočívajú  v  odkopávkach  a  násypoch  pre  osadenie  nového  chodníka. 
Vyťažená zemina sa vyvezie na skládku v obci Píla do vzdialenosti cca 2 km.

2.14  Konštrukcia chodníka bude tvorená zo štrkopiesku, štrkodrva, lôžka z kamennej drviny a 
zámkovej betónovej dlažby . 
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2.15 Bezbariérovým spôsobom je riešené zníženie úrovne chodníka či už na výšku vjazdu na 
pozemkov, alebo prechody pre peších, ktoré sú vyznačené dlažbou pre nevidiacich (varovný 
pás a signálny pás). Vodiaci pás pre nevidiacich sa umiestni cez vlastný priechod. 

2.16 Detaily a podrobnosti sú uvedené v technickej správe k projektovej dokumentácii 

2.17 Trasa náučného chodníka začína v mieste odbočenia na obec Píla na hlavnej ceste č. 
502 a pokračuje v extraviláne smerom do obce. 

2.18 Jednotlivé  lokality  sú  vzájomne  prepojené  s  navrhovaným  náučným  chodníkom  a 
doplnené informačným systémom náučných tabúľ, oddychovými plochami  a exteriérovým 
mobiliárom.  Idea  rozmiestnenia–  situovania   náučných  zastavení  v  priamom napojení  na 
navrhovaný náučný chodník vychádza z historicko–kultúrnej analýzy územia obce Píla. 

2.19 Po  dôkladnom  prieskume  a  vyhodnotení  celkového  súpisu  potencionálnych  bodov 
zastavenia, bolo vyselektovaných 14. lokalít.  

2.20 Zastávky  s  mobiliárom  sú  v  rámci  celkovej  trasy  náučného  chodníka  navrhované 
nasledovne: 

2.20.1 Zastávka  č.  1:   „Náučný  chodník  pod  Hradom  Červený  Kameň“  –  zastavenie  je 
umiestnené na rozšírenej ploche chodníka prispôsobenej na zastavenie väčšej skupiny 
návštevníkov, mobiliár zastavenia predstavuje smetný kôš, informačná tabuľa a lavica. 

2.20.2 Zastávka č.  2:   „Osídlenie  vyústenia Píľanskej  doliny“  – zastavenie  je  situované pred 
nástupom na lávku s výhľadom na starý mlyn,  mobiliár tvorí smetný kôš a lavica

2.20.3 Zastávka č. 3:  „Ruina mlyna“ – predmet zastavenia sa nachádza v lesnom poraste ešte v  
mimo zastavanej časti obce približne 315 m od zastávky č. 2, mobiliár:  smetný kôš a 
informačná tabuľa 

2.20.4 Zastávka  č.  4:  „Hámor“  –  zastavenie  sa  nachádza  približne  345  m  od  posledného 
zastavenia, na opačnej strane cesty, mobiliár: informačná tabuľa, lavička a smetný kôš

2.20.5 Zastávka  č.  5:  „Cintorín“-  vo  vzdialenosti  300  m od  predchádzajúceho zastavenia  sa 
nachádza zastávka č. 5. Mobiliár: smetný kôš, informačná tabuľa 

2.20.6 Zastávka č. 6: „Majer“ / „Píla“ - toto miesto dostalo charakter oddychovej zóny. V centre 
priestoru bude umiestnená picia fontánka, pripomínajúca pôvodný vodný hydrant, ktorá v 
kontraste  so  súčasným  tvaroslovím  mobiliáru  vytvorí  moderný,  no  citlivý  kontrast. 
Výsadbou typickou  pre slovenský  vidiek  tak vzniká  príjemné a estetické  odpočinkové 
miesto. Mobiliár zastavenia predstavuje picia fontánka, smetný kôš ,informačná tabuľa a 
kompozičné spojenie malej a veľkej lavice.

2.20.7 Zastávka č. 7: „Kostol Navštívenia Panny Márie“ – zastavenie sa nachádza 100 m od 
pôvodného chodníka. Mobiliár – smetný kôš a informačná tabuľa 

2.20.8 Zastávka č. 8: „Papiereň“ – zastavenie sa nachádza v blízkosti Obecného úradu, kde už 
je  niekoľko  typov  vonkajšieho  mobiliáru,  preto  bude  do  priestoru  umiestnená  len 
informačná tabuľa

2.20.9 Zastávka  č.  9:  „Požiarna  zbrojnica“  –  zastavenie  je  situované  v  priestore  chodníka. 
Mobiliár: smetný kôš a informačná tabuľa

2.20.10 Zastávka  č.  10:  „Zaniknutá  píla“  –  zastavenie  je  situované  na  prepojení  nového  a 
existujúceho chodníka. Mobiliár: smetný kôš a informačná tabuľa
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2.20.11 Zastávka č. 11: „Žlábek“ / „Prielom Gidry“ – oddychová zóna s výhľadom na prielom Gidry 
a  repliky  žlábku.  Výsadbou  stromov  a  osadením  mobiliáru  (smetný  kôš,  informačná 
tabuľa a lavica) vzniká jedinečné prostredie v bezprostrednom kontakte s vodným živlom

2.20.12 Zastávka č. 12: „Stará škola“ / „Prácháreň“ – toto miesto je zároveň prepojením náučného 
chodníka s turistickým chodníčkom vedúcim na hrad Červený Kameň. Mobiliár: smetný 
kôš a informačná tabuľa

2.20.13 Zastávka  č.  13:  „Pamätník  partizánskej  skupiny J.  Kráľa“  –  zastavenie  sa  dotazuje  k 
novozrekonštruovanému pomníku partizánov. Mobiliár – smetný kôš, informačná tabuľa, 
lavica

2.20.14 Zastávka č. 14: „Horná píla“ – posledné  zastavenie v rámci náučného chodníka, mobiliár: 
smetný kôš, informačná tabuľa a lavica 

2.21 V rámci mobiliáru je nosným ideovým materiálom drevo smreku rezané do trámov, ktoré 
je aplikované v informačných panelov i v lavičkách. Použitím jednotného rozmeru trámov pri  
rôznom mobiliári tak pôsobí zjednocujúco. Tieto pre obec tradičné drevené trámy tak budú 
pôsobiť autenticky vzhľadom na jej identitu a historický charakter. 

2.22 Druhým  zjednocujúcim  materiálom  aplikovaným  v  navrhovanom  mobiliári  je  oceľ 
grafitovej farby.

2.23 V rámci sadových úprav bude vysadená breza – 2 ks, vŕba – 1 ks a zlatý dážď – 2 ks. 

2.24 Aktivita bude realizovaná od júla do konca decembra 2014. Náklady na hlavnú aktivita 02 
sú v rozpočte zaradené v časti HA 02 – SO 03 Drobná architektúra.

2.25 Položkovité ceny uvedené uchádzačom vo výkaze výmer, su  súčasťou prílohy k  zmluve 
a to len do výšky schválených finančných prostriedkov na projekt.      

Čl. III.
ČAS PLNENIA

3.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela 
platí termín podľa harmonogramu postupu a trvania prác, ktorý je tvorí prílohu č.2 tejto 
zmluvy, najneskôr však 31.12. 2014

3.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa 
odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v 
stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  riadne  vykonané  dielo  prevezme  a  zaplatí  za  jeho 
vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané 
a  odovzdané  dňom  podpisu  preberacieho  protokolu  stavby  bez  akýchkoľvek  vád  a 
nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

  
Čl. IV. 

CENA DIELA

4.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. II je stanovená  v 
zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a 
nemenná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.   .
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4.2 Cena za zhotovenie diela je 212 509,00  € - bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH 
podľa aktuálneh sadzby. 

4.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska.

4.4 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

4.5 Pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena.

4.6 Dočasné dopravné značenie: Za dočasne dopravné značenie zodpovedá zhotoviteľ - pred 
začatím  stavebných  prác  zhotoviteľ  realizuje  dočasné  dopravné  značenie  v  rozsahu 
určenom  v  projektovej  dokumentácii,  ktorú  si  je  povinný  dať  vypracovať  odborne 
spôsobilým  projektantom  a  následne  dať  odsúhlasiť  Okresným  riaditeľstvom  PZ  SR, 
Oddelenie dopravného inšpektorátu v Pezinku. 

4.7 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  súčinnosť  pri  oprávnene  vznesených  požiadavkách 
majiteľov  pozemkov,  susediacich  so  stavbou  a  ústretovo  riešiť  vzniknuté  problémy  v 
spolupráci so starostom obce Píla, alebo stavebným dozorom stavby.

4.8 Práce,  ktoré  zhotoviteľ  vykonal  bez  zadania,  alebo  bez  objednávateľom  písomne 
schválenej  cenovej  ponuky,  alebo  v  dôsledku  svojvoľného  odchýlenia  od  zmluvy  (v 
rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Čl. V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí 
objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov. Faktúra sa 
považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne 
prevzatá a dátum prevzatia bol potvrdený  podpisom.

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola 
objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje 
údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže 
objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi 
žiadne zálohové platby.

6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom 
objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto 
náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa 
preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

Čl. VI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC, VADY, REKLAMÁCIA A ZÁRUČNA DOBA 

6.1. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že  predmet  zmluvy  je  zhotovený podľa  podmienok tejto 
zmluvy,  platnej  projektovej  dokumentácie,  podľa  noriem STN a rozpočtu,  a  že  počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a 
platí 5 rokov.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.  
Zmluvné  strany  sa  dohodli  pre  prípad  vady  diela,  že  počas  záručnej  doby  má 
objednávateľ  právo  požadovať  a  zhotoviteľ  povinnosť  bezodplatne  a  bezodkladne 
odstrániť vady.

6.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť  písomnou formou bezodkladne po zistení 
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vady.

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné 
náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za 
predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.

6.7 Ak  zhotoviteľ  neodstráni  vady  počas  záručnej  doby  do  dohodnutého  termínu  ani  po 
písomnej výzve,  objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady 
zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u 
zhotoviteľa.

6.8 V prípade ojedinelých drobných vád resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s 
inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 
dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom.. 

Čl. VII. 
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania 
objednávateľovi.  To  platí  len  v  prípade,  že  doba  omeškania  s  odovzdaním  diela 
nepresiahne 30 dní.

7.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo ani do 30 dní po dohodnutom termíne, môže si 
objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela 

 
Čl. VIII. 

ZODPOVEDNÍ PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA 

8.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: ..............................

Čl. IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

9.1 Zhotoviteľ  je povinný nahradiť objednávateľovi  všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi 
spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne 
vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola 
preukázateľné  spôsobená  pracovníkmi  zhotoviteľa  a  subdodávateľmi  dodávateľa  počas 
realizácie diela.

9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od dňa prevzatia diela .
.

Čl. X
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 10.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, 
sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.

10.2 Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy  je  príloha  č.  1  (cenová  ponuka  zhotoviteľa 
vypracovaná na základe  výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram postupu a trvania 
prác vypracovaný na základe časového výkazu prác podľa prílohy č. 2 SP)

10.3 Prílohami tejto zmluvy je aj projektová dokumentácia .

10.4 Zmluvné  strany  majú  právo  odstúpiť  od  zmluvy  pre  podstatné  ako  aj  nepodstatné 
porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
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10.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie 
najmä:

a) neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní odo dňa doručenia 
písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,

b)   omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému 
harmonogramu postupu a trvania prác na základe aktualizovaného 
časové výkazu  výstavby  (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, 
ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,

c) nedodržanie zmluvného termínu výstavby,

d) porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,

e) strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,

.

10.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane.

10.7 Pri  odstúpení od zmluvy  z  dôvodov na strane zhotoviteľa,  má objednávateľ  právo na 
náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov 

10.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia .........................

10.9 Zmluvné  strany  súhlasia  s  dorozumievaním  elektronickou  formou,  v  prípade  zlyhania 
elektronickej  komunikácie  sa  použije  písomná  forma.  V  prípade  neprevzatia  pošty  s 
doručenkou  na  kontaktnej  adrese  zmluvného  partnera  sa  považuje  za  doručené  na 
desiaty deň od odoslania.

10.10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu 
povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť  výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom,  prácami  a  službami  kedykoľvek  počas  platnosti  a  účinnosti  Zmluvy,  a  to 
oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.

10.11.  Táto zmluva je  vyhotovená v piatich  rovnopisoch.  Objednávateľ  obdrží  tri  rovnopisy  a 
zhotoviteľ obdrží dva

V Píle dňa 12.12.2014                                               V Píle, dňa 12.12.2014 

 

 
....................................................                                         ................................................
....
OBJEDNÁVATEĽ                                                                           ZHOTOVITEĽ 
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