Zmluva č. 768/2018/ODDIPVP
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. č. BBSK:
768/2018/ODDIPVP

ev. č. obce Bacúch:

ev.č. zhotoviteľa:

o postúpení práv a povinností týkajúcich sa stavebného objektu:
1-SO-02 Splašková kanalizácia a prípojky, časť: Kanalizácia-zberač, BAvýtlačné potrubie od km 0,226 do km 0,249“ (ďalej len „Stavebný objekt“)
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. 766/2018/ODDIPVP (ev.č. objednávateľa)
na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Most na ceste III/2383 (06661)
ev.č. 2383-2 (066 61 - 2) Bacúch“ zo dňa ......medzi BBSK a zhotoviteľom
a o povinnosti obce Bacúch nahradiť BBSK náklady vynaložené na tento
Stavebný objekt
(ďalej iba „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
POSTUPCA:
Sídlo :
Štatutárny orgán:
kraja
Právna forma:

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
37828100
2021627333
Štátna pokladnica
SK92 8180 0000 0070 0038 9679

IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:
Ing. Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK
Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:
Ing. Miroslav Bobák – odborný referent
Telefón/ fax :
048/4325111, 048/4325523
Email:
(ďalej iba „postupca“ alebo „BBSK“ na strane jednej)
a

POSTUPNÍK:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Bacúch
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číslo účtu:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
(ďalej len „obec Bacúch“ alebo „postupník“)
za účasti zhotoviteľa Stavebného objektu, na základe Zmluvy o dielo č. .... zo dňa.... :
ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
Email:
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s BBSK a s obcou Bacúch ďalej spolu iba „Zmluvné strany“
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v príslušnom gramatickom tvare ).
Preambula
1. Dňa ............... uzatvoril postupca ako objednávateľ s STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825
18 Bratislava ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. 766/2018/ODDIPVP (ďalej len „Zmluva o
dielo“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre BBSK dielo s názvom
„Prestavba mosta ev. č. 066 61-2 Bacúch“ v rozsahu bližšie špecifikovanom v Ocenenom
výkaze výmer z cenovej ponuky k verejnému obstarávaniu označenom ako „Kanalizácia
a vodovod Bacúch II. stavba v rozsahu vetiev „B“, „BA““, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.
1 a 2 k Zmluve o dielo a záväzok postupcu ako objednávateľa prevziať Dielo a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu.
2. Súčasťou Diela realizovaného na základe Zmluvy o dielo sú aj stavebné práce na stavebnom
objekte: objekt: 1-SO-02 Splašková kanalizácia a prípojky, časť: Kanalizácia-zberač, BAvýtlačné potrubie od km 0,226 do km 0,249“ v Zmluve o dielo ako položka č. 69 Prílohy č. 2
k Zmluve o dielo (ďalej len „Stavebný objekt“).
3. Obec Bacúch má jediná výlučný záujem na vykonaní stavebných prác na Stavebnom objekte.
Obec Bacúch požiadala BBSK o zabezpečenie vykonania stavebných prác na Stavebnom
objekte v rámci Zmluvy o dielo a zaviazala sa znášať všetky náklady za stavebné práce
vykonané na Stavebnom objekte.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe uznesenia č. ........ zo dňa ............. schválilo
uhradenie Nákladov na Stavebný objekt pre BBSK a tiež vyjadrilo súhlas s prevzatím práv

a povinností zo Zmluvy o dielo v časti vzťahujúcej sa k Stavebnému objektu z BBSK na obec
Bacúch.
5. Stavebnými prácami na Stavebnom objekte na základe Zmluvy o dielo ide o zhodnocovanie
(t. j. modernizáciu a rekonštrukciu) stavby – „Kanalizácia a vodovod Bacúch II. stavba
v rozsahu vetiev a zberačov „B“, „BA“.
6. Stavebnými prácami podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo na Stavebnom objekte
dôjde k vykonaniu prác výlučne na majetku obce Bacúch, výlučne v prospech obce Bacúch, za
ktoré stavebné práce je však povinný uhradiť cenu podľa Zmluvy o dielo objednávateľ, teda
BBSK.
I.

Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok obce Bacúch zaplatiť ( nahradiť ) BBSK náklady
vynaložené BBSK titulom ceny za stavebné práce na Stavebnom objekte na základe Zmluvy
o dielo v celkovej sume 8 687,68 Eur s DPH /slovom: osemtisícšestoosemdesiatsedem EUR
68 centov/ (ďalej len „Náklady na Stavebný objekt“) a záväzok BBSK odovzdať Stavebný
objekt obci Bacúch za podmienok a v lehotách dohodnutých v článku II tejto Zmluvy.

2.

Predmetom tejto zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo
v časti týkajúcej sa práv a povinností postupcu ako objednávateľa k Stavebnému objektu
v plnom rozsahu na postupníka. Postupník a postupca sa dohodli, že postupník prevezme
všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo v časti týkajúcej sa Stavebného
objektu v plnom rozsahu a bez výhrad za podmienok a v lehotách dohodnutých v článku III
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tejto Zmluvy.
II.
Osobitné zmluvné dojednania
o preplatení Nákladov na Stavebný objekt a
o odovzdaní a prevzatí Stavebného objektu

1. Obec Bacúch sa týmto zaväzuje uhradiť Náklady na Stavebný objekt v lehote do 30 dní odo
dňa doručenia Faktúry za Náklady na Stavebný objekt vystavenej zo strany BBSK.
2. BBSK je oprávnená vystaviť Faktúru za Náklady na Stavebný objekt až po odovzdaní a prevzatí
Diela ako celku zo strany BBSK ako objednávateľa, na základe protokolu o odovzdaní
a prevzatí Diela.
3. Prílohou Faktúry za Náklady na Stavebný objekt musí byť rozpočet Stavebného objektu.
4. Faktúra za Náklady na Stavebný objekt sa považuje za zaplatenú dňom pripísania celkovej
sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK.
5. BBSK je oprávnený, v prípade omeškania obce Bacúch s úhradou Faktúry za Náklady na
Stavebný objekt, účtovať obci Bacúch úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2
Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti obce Bacúch včas zaplatiť
Náklady na Stavebný objekt ( v lehote podľa ods. 1 článku II tejto Zmluvy), má BBSK právo
na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 10% zo sumy Nákladov na Stavebný objekt
uvedenej v ods. 1 článku I tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania až do úplného
zaplatenia sumy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa
doručenia výzvy BBSK na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet BBSK.

7. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za
primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na
charakter, povahu a význam zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti obce Bacúch
a hodnotu Stavebného objektu.
8. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo BBSK na úrok z
omeškania ani na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty obcou Bacúch
nezbavuje obec Bacúch povinnosti zaplatiť Náklady na Stavebný objekt.
9. BBSK sa zaväzuje odovzdať Stavebný objekt obci Bacúch a obec Bacúch sa zaväzuje prevziať
Stavebný objekt najneskôr do 5 dní odo dňa zaplatenia Nákladov na Stavebný objekt, tzn. odo
dňa pripísania celkovej sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK.
10. BBSK sa zaväzuje O zaplatení Nákladov na Stavebný objekt ( o pripísaní celkovej sumy
Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK ) ihneď informovať obec Bacúch.
11. O odovzdaní a prevzatí Stavebného objektu sú povinné BBSK a obec Bacúch spísať Protokol
o odovzdaní Stavebného objektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania celkovej sumy
Nákladov na Stavebný objekt na účet BBSK.
III.
Osobitné zmluvné dojednania
o postúpení práv a povinností k Stavebnému objektu z BBSK na obec Bacúch

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Účinky prevodu práv a povinností z BBSK 4
vzťahujúcich sa, na základe Zmluvy o dielo, k Stavebnému objektu na obec Bacúch nastanú
na základe tejto Zmluvy až momentom pripísania celkovej sumy Nákladov na Stavebný
objekt na účet BBSK.
2. Obec Bacúch - momentom pripísania celkovej sumy Nákladov na Stavebný objekt na účet
BBSK - v plnom rozsahu preberá všetky postupované práva a povinnosti BBSK vyplývajúce zo
Zmluvy o dielo vzťahujúce sa k Stavebnému objektu, týmto momentom vstupuje do
právneho postavenia BBSK vo vzťahu k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy
o dielo v časti vzťahujúcej sa k Stavebnému objektu (najmä, nie však výlučne, práva zo záruky
za akosť, nároky zo zodpovednosti za vady, a podobne) a bude ďalej vystupovať v
postupovaných právach a povinnostiach v rozsahu týkajúcom sa Stavebného objektu ako
právny nástupca postupcu.
3. Postupca-BBSK naďalej zostáva - čo do ostatných stavebných objektoch uvedených v Zmluve
o dielo - vo vzťahu k zhotoviteľovi v právnom postavení objednávateľa, so všetkými právami
a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o dielo.
4. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že berie na vedomie postúpenie práv a povinností z BBSK
(postupcu) na obec Bacúch (postupníka) vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a vzťahujúce sa
k Stavebnému objektu a zároveň bezpodmienečne súhlasí s postúpením práv a povinností
v uvedenom rozsahu na obec Bacúch a k postúpeniu práv a povinností podľa tejto Zmluvy
nemá žiadne výhrady.
5. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že berie na vedomie, že Prevodom práv a povinností
vzťahujúcich sa na základe Zmluvy o dielo k Stavebnému objektu na obec Bacúch zo strany

BBSK, zodpovedá Zhotoviteľ za kvalitu prác vykonaných na Stavebnom objekte priamo obci
Bacúch v rovnakom rozsahu, ako zaň zodpovedá v zmysle Zmluvy o dielo, s čím Zhotoviteľ
bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.
6. Obec Bacúch ako postupník vyhlasuje, že sa oboznámila so všetkými listinami a písomnosťami
týkajúcimi sa Stavebného objektu ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy
o dielo a zaväzuje sa v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zmluvy o dielo tak, ako sú v nej
upravené.
7. Zmluva o dielo tvorí súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1.
8. Prevod práv a povinností z postupcu na postupníka, v rozsahu a za podmienok uvedených v
tejto Zmluve je bezodplatné a bezvýhradné.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

IV.
Záverečné ustanovenia
Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami
odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je
možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
Táto zmluva má 6 strán a je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu, určených pre každú zmluvnú stranu po 2 vyhotoveniach.
Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený
v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania
vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu
predmetu zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej v plnom
rozsahu a nemajú proti jej forme ani obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie
alebo prepracovanie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných
záväzkov neplatná a zároveň dotknutá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy
odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení
od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom
znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným
alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto
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neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez
akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo
najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú spory vyplývajúce z tejto Zmluvy riešiť prednostne
mimosúdnou formou. V prípade neúspešnosti alebo neúčelnosti mimosúdneho konania
uplatnia zmluvné strany sporné nároky na príslušnom všeobecnom súde SR.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto
Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti,
ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne inej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
11. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť
doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená,
zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky
zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1

Fotokópia originálu Zmluvy o dielo č. ................... zo dňa ........ vrátane
všetkých jej príloh.

V Banskej Bystrici dňa ................................

V ..................dňa ................................

Za postupcu:

Za zhotoviteľa:

..............................................................
Ing. Ján Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

………………………….......................

V Bacúchu dňa ................................

Za postupníka:

..................................................

starosta obce Bacúch

štatutárny zástupca zhotoviteľa
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