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Zmluva o dielo č. 04042012-IC

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákonač. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Čl. 1- Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:
Štatutárny zástupca:
Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
l

TEMPRO - STAVEBNÁ FIRMA, s.r.o. Čadca
Božena Bučková - konateľ

Ing. Pavel Škereň
Horná 126, 022 O 1 Čadca
36417807
SK2021805368

(ďalej len .zhotoviteľ' v príslušnom gramatickom tvare)

1.1 Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:
Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Mesto Čadca
Ing. Milan Gura - primátor

Ing. František Zaťovič
Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
00313971
2020552974

f
(ďalej len "objednavatel'" v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. 2 - Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a za
dojednanú cenu bližšie špecifikovanú v čl. 4 tejto zmluvy vykonať dielo a odovzdať ho
objednávateľovi (ďalej len "dielo") "Prestavba a modernizácia Mestského kultúrneho
strediska - Dom kultúry, Matičné námestie, Čadca" - severná fasáda" v rozsahu
podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť za
vykonané dielo podľa podmienok tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kompletnú dodávku a montáž prác vymedzených rozsa-
hom stanoveným v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
a v súlade so stavebným povolením č. j.: 718/2004 ajeho zmenou pred dokončením
stavby č.j.: 694/2009, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy tak, aby stavba ku dňu
zmluvného termínu ukončenia a odovzdania vykazovala funkčnosť, užívaniaschopnosť
a obsahovala ďalšie náležitosti vymedzené zmluvou.

Čl. 3 - Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v čl. 2 tejto
zmluvy v nasledovnom čase:
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začatie: apríl 2012
ukončenie: 30 6. 2012

3.2 Zmluvný termín uvedený v bode 3.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný
s výnimkou prípadu:

vplyvu vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
zmeny rozsahu prác podľa požiadania objednávateľa alebo v prípade nepredvídaných
potrebných zmien stavby,
legislatívnych zmien všeobecne záväzných predpisov a noriem vzťahujúcich sa
k predmetu zmluvy bližšie špecifikovanému v čl. 2 tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo
podľa bodov 2.2 a 3.1 tejto zmluvy pripravené na odovzdanie. Zhotoviteľ po odovzdaní
diela spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe strany a prípadne ďalší
účastníci podľa zaužívaných obchodných zvyklostí v oblasti stavebníctva, prílohou
ktorého budú:

- certifikáty všetkých rozhodujúcich zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov,
ich atesty a prehlásenia o zhode v dvoch vyhotoveniach,

- dokumentácia skutočného vykonania stavebných prác v troch exemplároch,
- porealizačné vyjadrenia dotknutých orgánov (organizácií) potrebných k užívaniu a kola-

udácii stavby - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci,

- doklady o spôsobe zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadov vzniknutých počas realizá-
cie stavebných prác (dodacie, resp. važné listy, faktúry od príjemcu odpadu, ap.), na
diele,

- stavebný denník.

Čl. 4 - Cena za vykonanie diela

4.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami
zákona o cenách č.18/1996 Z.z. o cenách pre dohodnutý rozsah a lehotu vykonania diela.
Dohodnutá cena je 43.003,68 €, slovom: štyridsaťtritisíctri eúr a šesťdesiatosem
eurocentov .
V cene je zahrnutá DPH, pričom cena za vykonanie diela je konečná k termínu ukončenia
diela podľa bodu 3.1. tejto zmluvy.

Členenie ceny za vykonanie diela:

Cena celkom /vrátane LlPH/

35.836,40 €
7.16728€

Cena bez DPH
DPH 20 %

43.003,68 €

4.2 Cenaje stanovená na základe popisu prác - opisu predmetu zákazky, ktorý poskytol objed-
návateľ ako podklad verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby. V prípade roz-
rozporov sa považuje, že cena bola vytvorená v rozsahu a za podmienok vyhláseného
verejného obstarávania zverejneného objednávateľom, ktorého podmienky v čase
obstarávania zhotoviteľ poznal. Ocenený súpis prác - rozpočet predložil zhotoviteľ
v procese verejného obstarávania a tvorí Prílohu Č. 3 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy, pričom sú v ňom uvedené ceny jednotlivých položiek a výsledná cena
veurách.

4.3 Cena za vykonanie diela zahŕňa najmä všetky nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady
obstarania tovaru a ceny práce za jeho montáž vrátane primeraného zisku.

4.4 Ocenenia uvedené v rozpočte (Príloha Č. 3) obsahujú všetky nevyhnutné náklady
zhotoviteľa na základe jeho individuálnej kalkulácie.
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4.5 Ocenenia uvedené v priloženom rozpočte (Príloha č. 3) podľa bodu 4.4 pokrývajú ďalšie
náklady, najmä:

4.5.1 Prípadné vytýčenie a zabezpečenie inžinierskych sietí na stavbe (vodovod, kanalizácia,
telekomunikačné káble, rozvody káblových televízií, elektrické káblové vedenia,
rozvody tepla, plynovod a pod.) pred začatím vykonania diela a koordinácia prác
a postupov tak, aby mohol počas doby realizovania prác nerušene a bez výraznejších
obmedzení prebiehať celkový chod i aktivity v Dome kultúry.

4.5.2 Doloženie všetkých náležitostí dokumentácie skutočného vykonania stavebných prác
v troch vyhotoveniach a doloženie všetkých ostatných náležitostí podľa bodu 3.3 tejto
zmluvy.

4.5.3 Zariadenie staveniska (zriadenie, prevádzku, údržbu, jeho ochranu a stráženie),
prevádzkové vplyvy, sťažené výrobné podmienky, vodné, stočné, odbery energií
apod.

4.5.4 Doloženie príslušných dokladov preukazujúcich vyhovujúce kvalitatívne parametre
materiálov, výrobkov a vstupných komponentov (certifikáty, atesty a prehlásenia
o zhode).

4.5.5 Všetky bezpečnostné opatrenia na stavenisku (zábrany, stráženie, prípadné dopravné
značenie, výstražné označenie staveniska, bezpečnosť pracovníkov, návštevníkov
i ostatných osôb - účastníkov všetkých aktivít a činností v Dome kultúry).

4.5.6 Prípadné použitie prenosného pomocného lešenia.

4.5.7 Úprava a vyčistenie okolitých plôch a konštrukcií objektu Domu kultúry dotknutých
stavebnými prácami do pôvodného stavu.

4.5.8 Vstupy na pozemok, zriadenie prípadných staveništných prípojok, za odber energií,
staveništnej vody apod.

4.5.9 Zapracovanie všetkých podmienok vykonania diela stanovených v stavebnom
povolení.

4.5.10 Likvidáciu, odvoz a uskladnenie odpadov vzniknutých pri realizácii vykonávania
diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými predpismi
platnými v SR.

4.5.11 Náklady na porealizačné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií potrebných
k užívaniu stavby podľa bodu 3.3 tejto zmluvy.

4.5.13 Ostatná kompletizačná dodávateľská činnosť a všetky ostatné požiadavky v tejto
zmluve na vykonanie diela.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu uhradiť práce vykonané na diele nad rozsah
zmluvy a ktoré súvisia s predmetom tejto zmluvy, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v dôsledku

prípadných objednávateľom požadovaných zmien diela oproti podmienkam zmluvy, resp.
v dôsledku prípadných nedostatkov podkladov (ak popis prác poskytnutý zhotoviteľovi
v procese verejného obstarávania nezodpovedal skutočným vecným potrebám na vykona-
nie diela).
V uvedených prípadoch je zhotoviteľ povinný vzniknuté nedostatky neodkladne zazna-
menať v stavebnom denníku a vyrozumieť o nich objednávateľa v dostatočnom predstihu.
Následne sa uzatvorí písomne dodatok zmluvy o dielo, v ktorom budú upravené práce
zmeneného rozsahu.
V prípade, že zhotoviteľ neuplatní u objenávateľa uvedené požiadavky (doplnené
o konkrétny rozsah navrhovaných zmien a úprav) v dostatočnom predstihu a práce naviac
vykoná bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie
požadovanej čiastky.
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Rovnaký postup sa použije i v prípade zníženia rozsahu prác, pričom táto skutočnosť musí
byť vzájomne odsúhlasená a v tomto prípade nerealizované práce nebudú predmetom
fakturácie zhotoviteľa.

4.7 Pre ocenenie zmeneného rozsahu (naviac - menej prác) dohodli zmluvné strany nasledov-
ný postup:
- Ak ide o zväčšený (zmenšený) objem a rozsah prác položky už ocenenej v rozpočte

diela, platí v tomto prípade pôvodná čiastková cena, iba sa upraví memá jednotka
dotknutej položky.

- Pokiaľ nastane stav, že spracovaný rozpočet podľa Prílohy Č. 3 k tejto zmluve
neobsahuje konkrétnu položku, ktorú si zmenený rozsah vyžaduje, ocení sa zmenený
rozsah prác podľa cenníkov vydávaných firmou Cenekon, S.LO., Bratislava alebo ODIS,
S.LO., Žilina v príslušnej cenovej úrovni.

- Pokiaľ nastane stav, že ani jeden z vyššie uvedených spôsobov nebude umožňovať
oceniť zmenený rozsah prác, vypočíta sa cena individuálnou kalkuláciou zhotoviteľa,
ktorej spôsob bude odsúhlasený vopred objednávateľom.

Čl. 5 - Fakturácia a platobné podmienky

5.1 Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví
a doručí objednávateľovi po uskutočnení vecného (zdaniteľného) plnenia alebo jeho časti.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

5.2 Neoddeliteľnú prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác ocenený na podklade
rozpočtu. Uvedený súpis musí byť v predstihu potvrdený a preverený zástupcom
objednávateľa pre veci technické s vyznačením dátumu odsúhlasenia.

5.3 Lehota na overenie správnosti súpisu prác podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je pre
objednávateľa stanovená na 3 dni od ich doručenia k odsúhlaseniu objednávateľovi.

5.4 V prípade, že faktúra nebude formálne úplná, objednávateľ je povinný vrátiť ju zhoto-
viteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 6 - Zodpovednost' za nedorobky a vady a záruka za kvalitu

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa náležitostí bližšie
špecifikovaných v čl. 2 bod 2.1. a 2.2 tejto zmluvy, stavebného povolenia, jeho zmeny
pred dokončením a platných právnych a technických predpisov v čase ich vyhotovovania,
zodpovedá za úplnosť, ako aj za to a že po dobu stanovenú záručnou dobou bude mať
vlastnosti dojednané v tejto zmluve a požadované príslušnými právnymi a technickými
predpismi.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela (skryté vady), zodpovedá
zhotoviteľ vtedy, ak tieto vznikli jeho vinou v dôsledku nesprávnych, resp.
nedôsledných technologických postupov prác, v dôsledku použitia vadných materiálov,
prípadne v dô- sledku svojvoľného nedodržania podmienok tejto zmluvy, prípadne pri
akomkoľvek zistení nedodržania kvality počas vykonávania diela. V tomto prípade začne
plynúť záručná doba na skryté vady odo dňa ich zistenia.

Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovených PD, touto zmluvou a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi,
technickými normami a predpismi. Nedorobkami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú
neukončené časti diela oproti dohodnutému rozsahu plnenia k termínu odovzdania diela
objednávateľovi. V prípade, že sa pri preberaní diela zistia na diele drobné nedorobky,
môže objednávateľ podľa okolností, ktoré nebránia užívaniu stavby, dielo prevziať,
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Ak objednávateľ prevezme dielo, na ktorom sa vyskytli drobné nedorobky, prechádza na
objednávateľa vlastnícke právo, ale nebezpečenstvo škody až okamihom, kedy budú
všetky nedorobky odstránené.

6.3 Ďalej sa vadou rozumie aj nekompletnosť dokladov, ktoré sú potrebné pre úspešné
prevzatie a prevádzkovanie diela, odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stano-
vených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnutých objednávateľom, ak zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu
upozornil objednávateľa a ten na ich použití napriek tomu trval.

6.5 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov s výnimkou tých dodávok, u ktorých je záručná
doba stanovená výrobcom. Záručnú dobu dodávok kratších ako 60 mesiacov preukáže
zhotoviteľ pri odovzdávaní a preberaní diela preukázateľným dokladom - záručným
listom, zmluvou o dodávke, dodacím listom alebo faktúrou, na ktorých bude uvedená
záručná lehota, ap.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať vady do 5 pracovných dní od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky mož-
nom čase. Odstránenie vád sa potvrdí písomnou formou - zápisom o odstránení vád. Na
vady diela sa vzťahujú príslušné ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.

V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v stanovenej lehote a hrozí
z dôvodu omeškania nebezpečenstvo škody na diele alebo v súvislosti s dielom, zabezpečí
objednávateľ odstránenie vady na vlastné náklady a u zhotoviteľa si uplatní refundáciu
vynaložených nákladov, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť tieto náklady. Tým nie je
dotknutý nárok na náhradu škody, ani uplatnenie majetkovej sankcie za vznik vady.

V týchto prípadoch má objednávateľ povinnosť predložiť zhotoviteľovi rozpis všetkých
oprávnených nákladov súvisiacich s odstránením vady vrátane čiastky primeraného zisku.

Čl. 7 - Spôsob a podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady ana vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zápisnične odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie
diela najneskôr 3 dni po lehote začatia vykonávania diela podľa bodu 3.1. tejto zmluvy.
Nakoľko súbežne s vykonávaním diela budú prebiehať všetky aktivity a činnosti v objekte
Domu kultúry, je zhotoviteľ povinný počas vykonávania prác postupovať tak, aby
výraznejšie neobmedzil ich chod a nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti všetkých
pracovníkov a návštevníkov objektu.

7.3 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi diela stavenisko tak, aby zhotoviteľ
mohol na ňom začať vykonávať práce potrebné na vykonanie diela v súlade
s podmienkami zmluvy.

7.4 Povolenie na zvláštne užívanie komunikácií a verejných priestranstiev (rozkopové
povolenie cesty, ako i ďalšie rozhodnutia, ktorých potreba vznikne v priebehu
vykonávania diela) si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady a znáša
i prípadné pokuty spojené s neplnením si povinnosti z nich vyplývajúcich.

5



7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle §3 a §6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 z 24. mája 2006
zabezpečiť na stavenisku koordinátora bezpečnosti, ktorým je p. Ing. Pavel Škereň.

7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za riadne vyznačenie priestorov
a ochranných pásiem, do ktorých nesmú vstupovať cudzie osoby, t.j. osoby
nevykonávajúce práce súvisiace s vykonávaním diela - oplotením, zábranami, výstražnými
páskami, tabuľami, svetelnou signalizáciou ap. Zároveň je zhotoviteľ povinný v spolupráci
so štatutárom Mestského kultúrneho strediska vždy vopred dohodnúť postup a spôsob
realizovania týchto prác, bezpečnostných opatrení a takých činností, ktoré budú
obmedzovať a ovplyvňovať chod a dotýkať sa aktivít a činností prebiehajúcich v Dome
kultúry.

7.7 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo,
resp. jeho časť podľa bodov 2.2 a 3.1 tejto zmluvy pripravené na odovzdanie. Následne
zhotoviteľ po odovzdaní diela (jeho časti) spíše protokol o odovzdaní a prevzatí stavby Gej
časti), ktorý podpíšu obe zmluvné strany a prípadne ďalší účastníci podľa zaužívaných
obchodných zvyklostí v oblasti stavebníctva, prílohou ktorého budú všetky náležitosti
uvedené v bode 3.3 tejto zmluvy.

7.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác súvisiacich s vykonávaním diela
nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb, tým nie je vylúčená povinnosť
zhotoviteľa chrániť majetok objednávateľa, v ktorom resp. na ktorom vykonáva práce
smerujúce k vykonaniu diela.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.

7.10 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné priestory SUVISlace
s vykonávaním diela a samostatné pripojenia umožňujúce odber a meranie vody (vodné
a stočné) a energií na vlastné náklady.

7.11 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a pripájať svoje stano-
viská a požiadavky do stavebného denníka a v prípade potreby zorganizovať kontrolný
deň stavby - diela.
Súčasne je zhotoviteľ povinný viesť počas vykonávania prác na diele stavebný denník

zaužívanou formou. V stavebnom denníku budú písomne uvedené všetky dôležité údaje
o stavbe, časovom a vecnom postupe prác, vykonaných bezpečnostných opatreniach
a ďalšie podstatné skutočnosti.

7.12 Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané a dodané dielo prevezme a zaplatí zajeho vy-
konanie cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.

7.13 Po ukončení prác súvisiacich s vykonaním diela a odstránení prípadných vád
a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do troch dní odo dňa
zápisničného prevzatia diela alebo jeho časti.

7.14 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať na stavenisku všetky nevyhnutné bezpečnostné
opatrenia.

7.15 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa,
vyčísli zhotoviteľ objednávateľovi z dohodnutej ceny pdľa čl. 4 tejto zmluvy všetky
vykonané práce súvisiace s vykonávaním diela ku dňu, kedy k odstúpeniu od zmluvy
došlo. Zhotoviteľ má v tomto prípade povinnosť vrátiť objednávateľovi všetky poskytnuté
podklady a odovzdať objednávateľovi časť diela, ktoré vykonal. Na takéto vyčíslenie sa
použijú ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
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.16 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
objednávateľovi nevyplýva povinnosť uhradiť práce rozpracované ku dňu, kedy
k odstúpeniu od zmluvy došlo. Objednávateľ však môže na základe uváženia prevziať od
zhotoviteľa dielo alebo jeho časť, ak je predpoklad jeho ďalšieho účelného využitia.
V tomto prípade má povinnosť zhotoviteľovi uhradiť cenu za dielo alebo časť diela.
Zároveň má objednávateľ právo na náhradu preukázanej škody, ktorá mu vznikne
v dôsledku odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom.

Čl. 8 - Sankcie

8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 2 po termíne uvedenom v bode 3.1 zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 4.1, a to
za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody,
ktorá mu vznikla v súvislosti s omeškaním dodania diela. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ
povinný uhradiť na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 60 dní od
oprávnenej výzvy objednávateľa.

8.2 Pre prípad omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa alebo jej časti za vykonané dielo
dohodli zmluvné strany poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.

8.3 Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstránenie vád na diele alebo jeho časti v lehote stanovenej
bodom 6.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú
pokutu vo výške 16,- � za každý deň omeškania.

8.4 Ak zhotoviteľ nebude plniť povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, ktoré sa dotýkajú
zmluvných povinností mimo hodnotového plnenia (napr. včasné nezabezpečenie bezpeč-
čnostných opatrení na stavbe, neprizvanie objednávateľa k prevereniu diela na kon-
krétnom stupni rozostavanosti podľa tejto zmluvy, pri omeškaní s vedením stavebného
denníka, neuposlúchnutie výzvy objednávateľa na odstránenie nevhodnej povahy
technologického postupu alebo použitých materiálov apod.), má objednávateľ nárok na
uplatnenie jednorázovej zmluvnej pokuty za každé takéto neplnenie povinnosti vo výške
16,- €.

Čl. 9 - Ostatné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy a zároveň sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi
dourčenými od objednávateľa, pokynmi objednávateľa, dohodami vyplývajúcimi
z kontrolných dní stavby a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej
správy.

9.2 Ak z dohôd podľa bodu 9.1 tejto zmluvy vyplýva zmena predmetu, ceny alebo termín
splnenia záväzku, musia byť dohodnuté náležitosti zapracované do dodatku k tejto zmluve
a vzájomne potvrdené štatutámymi zástupcami zmluvných strán.

Čl. 10 - Majetkové vzt'ahy a prechod nebezpečenstva škody

10.1 Počas doby vykonávania dielaje vlastníkom realizovaného diela:

a) objednávateľ, a to časti diela, ktoré bolo odovzdané objednávateľovi a za ktoré boli
vystavené faktúry, ktoré objednávateľ uhradil a prílohou ktorých je súpis
vykonaných prác,
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b) zhotoviteľ, a to v rozsahu realizovaných prác, ktoré zatiaľ neboli predmetom
fakturácie a za ktoré už vystavené faktúry (ich časti) neboli uhradené.

V prípade rozporov o rozsahu vlastníckeho práva rozhoduje súpis vykonaných prác
špecifikovaných vo faktúrach v prílohe faktúry.

10.2 Predmetom vlastníckeho práva nie sú materiály, konštrukcie a výrobky, ktoré neboli
zabudované ako súčasť diela, napr. materiály na skládkach, dočasné uskladnenia
konštrukcií, prevádzkových súborov apod.

10.3 Za nebezpečenstvo škody na majetku zodpovedá zhotoviteľ počas celej doby
vykonávania diela.

10.4 Prechod nebezpečenstva škody zo zhotoviteľa na objednávateľa nastáva momentom
protokolámeho odovzdania a prevzatia diela. Pre tieto účely je rozhodujúci dátum
prevzatia a faktická možnosť objednávateľa nakladať s dielom (dispozičné právo).

Čl. 11 - Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej
zmluvnej strane, pričom podpisom zmluvy je prejavený súhlas s celým jej obsahom.
Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Súhlas musí byť
písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá
ho prejavila.

11.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, kto-
ré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

11.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 10 dní
od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná
strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to
obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

11.4 Táto zmluva je vypracovaná v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 obdrží objednávateľ a 2
zhotoviteľ.

11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
1. Opis predmetu zákazky - Príloha č. 1
2. Stavebné povolenie č.j.: 718/2004 ajeho zmena pred dokončením stavby č.j.:694/2009

- Príloha č. 2
3. Ocenený rozpočet - Príloha č. 3

11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mesta Čadca
zof.mestocadca. sk.

V Čadci dňa 4.4.2012.
/l // ~ r

Objednávateľ
Mestoča:~
Ing. Mila)r --~

,

Zhotoviteľ:
TEMPRO-S
Čadca
Božena Bučk..L; _

nM'RO'§YAVESNÁ FIR~A s.r.e.
~BFA~ ~I: 1~6. 022 01 CAO CA

I~(::;}:36417807 ®
~\~: ;;!021605368
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Príloha Č. 1 zmluvy
o dielo č. 04042012-IC

Opis predmetu zákazky:

Názov stavby: "Prestavba a modernizácia Mestského kultúrneho strediska - Dom kultúry, Matič-
né námestie, Čadca" - severná fasáda

Jestvujúci objekt Domu kultúry bol daný do užívania na konci 70. rokov minulého storočia.
Stavba je 2-poschodová, čiastočne podpivničená, zastrešená plochou strechou. Oceľová nosná
konštrukcia budovy je horizontálne i vertikálne stužená. Severná fasáda je v menšej časti zasklená
jednoduchým sklom osadeným v kovovej konštrukcii, ostatná časť obvodovej steny je
z keramických tehál CDm 375 a z pórobetónových tvárníc. Nosnú stropnú konštrukciu tvorí
trapézový plech zaliaty betónom. Podlahy miestností sú prevažne keramické a z PVC, omietky
vápennocementové, podhľady hliníkové, alt. drevené. Všetky vstupné priestory a hlavné
schodisko majú mramorovú dlažbu.

Účelom pôvodne navrhovanej rekonštrukcie a modernizácie Domu kultúry bolo podl'a PD
spracovanej v r. 2004 realizovať komplexnú rekonštrukciu celého objektu. Objednávateľ Mesto
Čadca v období rokov 2009 - 2011 zrealizoval prestavbu a rekonštrukčné práce na ostatných
troch fasádach Domu kultúry v Čadci a na streche.

Predmetom tejto zákazky sú stavebné úpravy a práce spracované v objednávatel'om
obstaranej PD pre stavebné povolenie, ktoré sa týkajú severnej fasády a ich účelom je zlepšenie
vonkajšieho vzhľadu a tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií.

Rozsah prác je daný objednávateľom doloženou časťou projektovej dokumentácie,
stavebným povolením, obhliadkou a vlastným zameraním jestvujúceho stavu uchádzačom a
popisom prác, ktoré obstarávateľ požaduje zrealizovať. Konkrétne sajedná o tieto práce:

- demontáž kovových zasklených stien, vchodových dverí a okien o výmere 101,3 m2 vrátane
demontáže parapetov, nadpraží, ap.

- demontáž vnútorných kovových zasklených dverí oddeľujúcich zádverie vstupu do objektu
Domu kultúry z Moyzesovej ulice vrátane demontáže podhľadu v zádverí

- búracie práce v nevyhnutnom rozsahu vonkajšieho vstupného schodiska od ulice Moyzesovej
vrátane jeho podesty a jeho následná celková oprava

- demontáž časti podhľadu v interiéri v nevyhnutnom rozsahu v súvislosti s búraním preskle-
ných stien severnej fasády a zhotovenie nového podhľadu zo sadrokartónu vrátane jeho
maľby

- dodávka a montáž hliníkových zasklených stien, vchodových dverí a okien o výmere 101,3
m2 (zhodná s novými pre sklenými stenami ostatných troch fasád), pričom zasklenie stien a
okien z exteriérovej časti bude tónovaným sklom (odtieň parsol bronz), v interiéri
priehľadným sklom a pákové ovládanie horných sklápacích častí bude realizované ako v
prípade nových stien na južnej, východnej a západnej fasáde - presné rozmery zasklených
stien a okien vrátane spôsobu ich osadenia a zohľadnenia vnútorných deliacich priečok budú
do rozpočtu uvedené a zohľadnené na základe skutočnosti podľa výsledkov vlastného
zamerania zhotoviteľom, súčasťou prác bude aj dodávka a montáž vnútorného parapetu,
oprava ostenia vymieňaných stien, dverí a okien ajeho povrchová úprava (náter, maľba, ap.)
podľa pôvodného stavu

- oprava vonkajšieho obkladu sokla fasády, jeho opieskovanie (otryskanie), vyčistenie a dopl-
nenie chýbajúcich častí, pričom obkladový materiál dodá objednávateľ

- oprava okapového chodníka severnej fasády
- nové oplechovania vonkajších parapetov z poplastovaného plechu r. š. 500 mm zhodného na-

teriálového i farebného vyhotovenia s parapetmi ostatných troch fasád
- zateplenie severnej fasády (bez vyvýšených častí nad strechou objektu, ktoré už sú zrekon-

štruované) o výmere 440 m2 polystyrénom hr. 100 mm a následná úprava omietkou baumit
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so sklotextilnou mriežkou, pričom odtieň omietky bude zhodný s odtieňom vyvýšených častí
severnej fasády

- doloženie a dopojenie keramického obkladu východnej a západnej steny v styku so zatepľo-
vanou a upravovanou severnou fasádou (viď realizácia pri vyvýšených častiach severnej
fasády) a dodávka keramického obkladu naviac bez jeho montáže o výmere 5 m2

- dodávka a montáž nových vnútorných kovových zasklených dverí uzatvárajúcich zádverie
vstupu z Moyzesovej ulice a dodávka a montáž odnímateľného podhľadu zádveria zo
sadrokartónu s osadením nových svieti diel

- úprava zvodov bleskozvodu po severnej fasáde vyvolaná v dôsledku zatepľovacích prác na
severnej fasáde

- montáž a demontáž lešenia s podlahami šírky nad 1,0 m do 1,2 m a výšky do 12 m
- montáž a demontáž ľahkého pracovného lešenia s podlahami šírky nad 1,0 m do 1,2 m a výš-

kydo4m
- manipulácia s odpadmi, vybúranými materiálmi a sutinou, ich nakladanie, vútrostaveniskovú

dopravu, odvoz, uskladnenie a poplatok za uskladnenie
- všetky ostatné náležitosti uvedené v zmluve o dielo č. 040420l2-IČ, čl. 4 - Cena za práce
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, , Príloha č. 2 zmluvy o dielo č. Ol042012-IČ

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
Č. j.: 71812004 Zborov dňa 25. 11. 2004

STAVEBNÉ POVOLENIE
) .J

{

Stavebník: Mesto Čadca

IČO: 313971

Adresa: Čadca, Námestie Slobody 30

Stavebník Mesto Čadca, Námestie Sloboby 30, v zastúpení primátorom mesta Ing.
JózefoIl1Pohančeníkom, podal žiadosť o vydanie. stavebného povolenia pre stavbu "Zmena
Stdvby:' Prestavba a modernizácia Mestského kultúrneho strediska - DK v Čadci ", v spojenom
územnom a stavebnom konaní.

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Krajského
'stavebného úradu v Žiline č. 2004/00631/l/bat, podl'a § 119 ods. 3 zákona Č. 417/2003 Z. z:,

{( ) ,ktorý]:nsa' mení a doplňa stavebný zákon Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
~ ..' prerokovalžiadosť stavebníka podl'a § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní

. a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

.Stavba: // /'
" ZMENA STA VBY: PRESTA VBA A MODERNIZACIAMESTSKÉHO

KULTÚRNEHO STREDISKA - DK V ČADCI" .-
.,/,/

/
na pozemku p.č.K.N 596/10,599,600 v k. Ú. Čadca sa podl'a§ 39 a § 66 stavebného zákona

p O V O ľ U 1 e.

Popis stavby:

'Zá~erom projektu je komplexné zlepšenie kultúrno - vzdelávacej, záujmovo tvorivej
.. a spoločenskej.činnosti tak dospelých, ako aj detí a mládeže, umožniť bezbarierový prístup pre

telesne postihnutých návštevníkov na všetky podlažia a podporovať činnosť a rozširovať služby
pre hospodársko .: politické podujatia s ohl'adom na polohu mesta Čadca v pohraničnej oblasti .

. -Projekt stavby rieši rekonštrukciu v súčasnosti využívaných-podlaží, rozšírenie priestorov
na prízemí pre viacúčelové využitie a modernizáciu vybavenia jednotlivých priestorov.
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Objektová skladba povol'ovanej stavby:

1. Objekt SO 01 - Dom kultúry

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

2. Polohové pomery: pôdorysne dôjde k rozšíreniu podľa situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorí
prílohu rozhodnutia.

1. Stavba bude umiestnená na pozemku p.č. KN 596/1 0, 599, 600 v k.ú. Čadca podľa situácie,
ktoráje súčasťou PD a tvorí prílohu rozhodnutia.

3. Vý�kové pomery: nedôjde k zmene výškových pomerov stavby, podlaha prízemia je cca
0,62 rn nad upraveným terénom, porovnávacia rovina ± 0,000 bude jestvujúca podlaha
prízemia.

4. Napojenie stavby na in�inierske siete: nedôjde k zmene napojenia na pôvodné inžinierske
siete, vybuduje sa nová vodomerná šachta na jestvujúcej vodovodnej prípojke.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
atechnickýchnariadení a dbať O ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
vzmysle § 48 stavebného zákona.

4. Stavba bude dokončená do 5-tich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. . Stavebník je povinný odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v.zmysle
zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo
vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.

6. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí presné vytýčenie všetk-ých podzemných
vedení za odborného dozoru ich správcov.

7~. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie prác slúžiť iba pozemky,
ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do iných plôch, počas realizácie prác je
stavebník povinný pred realizáciou prác vyžiadať si súhlas vlastníka pozemku.

8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
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ý' 10. Podl'a § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí

vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti.

'"'- .J -

11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať prístupovú komunikáciu k stavenisku
vo vyhovujúcom technickom stave.

13. Nakol'kosa stavebné práce budú realizovať za plnej prevádzky domu kultúry, stavebník je
povinný zabezpečiť objekttak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia - oplotenia, zábrany
proti pádu, prekrytia vchodov a pod.

14. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu
zhotovitel'a stavby do 15 dní po skončení výberového konania.

) 15.Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať oprávnená fyzická, alebo
právnická osoba, ktorej údaje stavebník oznámi stavebnému úradu po skončení výberového
konania.

16. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom

o chránené záujmy účastníkov stavebného konania

17. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
zastavané plochy

o Projektovú dokumentáciu vypracoval:

PROMA sr.o., Bytčická 2,01001 Žilina

l ) K'stavbe sa súhlasne vyjadrili:

Mesto Čadca, SVS a.s., OZ u Kyzka Čadca, OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, SSE a.s.,Žilina, Slovak Telecom, a. s., ReSI
Žilina, SPP, a. s., Žilina, Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, ochrana prírody a krajiny,
ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, technická inšpekcia

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkách účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania bola zo strany účastníka konania SSE a.s. Žilina vznesená
OO pripomienka, aby investor vybudoval vlastnú trafostanicu. Stavebný úrad uvedenú pripomienku po
posúdení zamieta, Zo strany ostatných účastníkov konania neboli v konaní vznesené námietky,
pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy boli akceptované a sú
zahrnutédo podmienok rozhodnutia.

V konaní neboli voči stavbe vznesené námietky, pripomienky boli akceptované a sú
premietnuté do podmienok rozhodnutia.



)

10. Podľa § 75 ods. l stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí
vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti.

ll. Stavebníkje povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať prístupovú komunikáciu k stavenisku
vo vyhovujúcom technickom stave.

13. Nakoľko sa stavebné práce budú realizovať za plnej prevádzky domu kultúry, stavebník je
povinný zabezpečiť objekt tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia - oplotenia, zábrany
proti pádu, prekrytia vchodov a pod.

14. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu
zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania.

lS.Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedat' oprávnená fyzická, alebo
právnická osoba, ktorej údaje stavebník oznámi stavebnému úradu po skončení výberového
konania.

16. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom
chránené záujmy účastníkov stavebného konania

17. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
zastavané plochy

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

PROMA sr.o., Bytčická 2,010 Ol Žilina

,.f JK stavbe sa súhlasne vyjadrili:

Mesto Čadca, SVS a.s., OZ u Kyzka Čadca, OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, SSE a.s.,Žilina, Slovak Telecom, a. s., ReSI

. Žilina, SPP, a. s., Žilina, Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, ochrana prírody a krajiny,
ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, technická inšpekcia

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkách účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania bola zo strany účastníka konania SSE a.s. Žilina vznesená
pripomienka, aby investor vybudoval vlastnú trafostanicu. Stavebný úrad uvedenú pripomienku po
posúdení zamieta. Zo strany ostatných účastníkov konania neboli v konaní vznesené námietky,
pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy boli akceptované a sú
zahrnutédopodmienok rozhodnutia.

V konaní neboli voči stavbe vznesené námietky, pripomienky boli akceptované a sú
premietnuté do podmienok rozhodnutia.
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Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
§52 ods. lzákonač. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

ODÔVODNENIE

Stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona, prejednaná s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Bolo
zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú aani nebudú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
.konania.

SSE a.s. vo vyjadrení č. 22505/C104/A~0723 zó dňa 12.11.2004 požaduje vybudovanie
vlastnej trafostanice. Vzhľadom na to, že prestavbou a modernizáciou Mestského kultúrneho
strediska - DK v Čadci nedôjde k zmene napojenia na pôvodné inžinierske siete ani k zmene . ~
vlastníckýchpráv k objektu trafostanice a elektrickej prípojky, táto pripomienka nie jezo strany
stavebného úradu akceptovaná.

Dokumentácia splňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby.

POUČENIE

Podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Zborov nad Bystricou /adresa:
Obecný úrad Zborov nad Bystricou/.

DORUČUJE SA ÚČASTNÍKOM KONANIA:

1. Mesto Čadca - Ing. Jozef Pohančeník, primátor mesta
2. Obec Zborov nad Bystricou - starosta obce
3. Dom kultúry, Matičné námestie - p. Ďurica
4. PROMA S.r.o., Bytčická 2,010 Ol Žilina - projekt
5. PROMA S.r.o., Bytčická2, 010 01 Žilina, Ing. Kremeňová
6. PROXIMA a.s., SNP č. 717, Rajec
7. AVC a.s., ul. Slobody 1360, 022 01 Čadca v

8. PM COMPANY S.r.o., ul. 9. mája, 022 01 Cadca



/9. SSEa. S., UlicaRepubliky5,010 Ol Žilina- 5 -
10. SVS a. s., Bôrická cesta 107, O1OO1 Žilina
ll. SPP, a. s., odbor prevádzky, Závodská cesta 26/2949,01001 Žilina
12. Slovak Telecom, a.s., ReSI Žilina, Poštová 1
13. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 OOBanská Bystrica
14. ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava
15. Mgr. Štefan Turiak, lekáreň Salvátor, N. Slobody 73,02201 Čadca

DOTKNUTÉ ORGÁNY �TÁTNEJ sPRÁVY :

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Čadca, Palárikova 1156
2. OR Hasičského' a záchranného zboru Čadca, A. Hlinku 4
3. Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, Horná 2483 - OH
4 . MsÚ, odd. ŽP Čadca

) NA VEDOMIE

1. NEFRETITI s.r.o., Vajanského č. 8, 010 OlŽilina
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Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
§ 52 ods. 1zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

ODÔVODNENIE

Stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona, prejednaná s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Bolo
zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú a ani nebudú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania.

SSE a.s. vo vyjadrení Č. 22505/C/04/A-0723 zó dňa 12.11.2004 požaduje vybudovanie
vlastnej trafostanice. Vzhľadom na to, že prestavbou a modernizáciou Mestského kultúrneho
strediska - DK v Čadci nedôjde k zmene napojenia na pôvodné inžinierske siete ani k zmene
vlastníckých práv k objektu trafostanice a elektrickej prípojky, táto pripomienka nie jezo strany
stavebného úradu akceptovaná.

Dokumentácia splňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby.

POUČENIE

Podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Zborov nad Bystricou /adresa:
Obecný úrad Zborov nad Bystricou/.

D:ORUČUJE SA ÚČASTNÍKOM KONANIA:

1. Mesto Čadca- Ing. JozefPohančeník, primátor mesta
2. Obec Zborov nad Bystricou - starosta obce
3. Dom kultúry, Matičné námestie - p. Ďurica
4. PROMA S.r.o., Bytčická 2,01001 Žilina - projekt
5. PROMA S.r.o., Bytčická2, 01001 Žilina, Ing. Kremeňová
6. PROXIMA a.s., SNP č. 7/7, Rajec
7. AVC a.s., ul. Slobody 1360, 022 01 Čadca
8. PM COMPANY S.r.o., ul. 9. mája, 022 Ol Čadca
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9. SSE a. S., Ulica Republiky 5,010 Ol Žilina
10. SVS a. S., Bôrická cesta 107, 010 Ol Žilina
ll. SPP, a. S., odbor prevádzky, Závodská cesta 26/2949,01001 Žilina
12. Slovak Telecom, a.s., RCSI Žilina, Poštová l
13. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 OO Banská Bystrica
14. ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava
15. Mgr. Štefan Turiak, lekáreň Salvátor, N. Slobody 73,022 Ol Čadca

DOTKNUTÉORGÁNYŠTÁTNEJSPRÁVY:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Čadca, Palárikova 1156
2. OR Hasičského a záchranného zboru Čadca, A. Hlinku 4
3. Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, Horná 2483 - OH
4. MsÚ, odd. ŽP Čadca

) NA VEDOMIE
1. NEFRETITI s.r.o., Vajanského č. 8,010 01Žilina
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K prílohe č. 2 zmluvy o dielo č. 01042012-IČ

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
C. j.: 694/2009 Zborov nad Bystricou 15.10.2009

o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník:
IČO:
Adresae .:,

Mesto Čadca,
313971
Čadca, Námestie Slobody 30

.: požiadal dňa 01.10.2009 o.povolenie zmeny stavby " Zmena stavby: Prestavba a
modernizácia mestského kultúrnehostrediska - DK v Čadci ", predjej dokončením, pre-ktorú Obec
Zborov nad Bystricou vydala stavebné povolenie dňa 25.11.2004 pod č.j. 718/2004. Zmena stavby
predjej dokončením spočíva v predlžení lehoty na dokončenie stavby z 5 - ich rokov do 31.12.2014
(podmienka pre uskutočnenie stavby č. 4. "Stavba bude dokončená do 5 - ich rokov ad
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia").

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Krajského
stavebného úradu v Žiline: pod č. 2004/0063111/bat podľa § 119 ods. 3 zákona č. 417/2003 Z.z.,
ktorým sa mení adoplňa stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v platnom znení, v súlade s.§ 68 ods. 2 stavebného zákona prerokoval žiadosť v rozsahu
v akom sa zmena dotýka práv,právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov konania,
ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto:

Zmena nedokončenej stavby " Zmena stavby: Prestavba a modernizácia mestského
kultúrneho strediska - DK v Čadci ", spočívajúca v predÍžení lehoty na dokončenie stavby z 5
- ich rokov do 31.12.2014 (podmienka pre uskutočnenie stavby č. 4. "Stavba bude dokončená do 5
- ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia") sa

povoľuje.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto d'alšie podmienky:
1. Stavba bude dokončená do 31.12.2014.

2. Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení č.j.: 718/2004 zo dňa 25.11.2004 zostávajú
naďalej v platnosti.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
K zmene. stavby neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov vznesené žiadne

námietky ani pripomienky.

OD ÔVODNENIE

Dňa OLI0.2009podal stavebník: Mesto Čadca, žiadosť. o povolenie zmeny stavby: "Zmena
stavby: Prestavba a modernizácia mestského kultúrneho strediska - DK v Čadci ", pred jej
dokončením, na ktorú Obec Zborov nad Bystricouvydala stavebné povolenie pod.č.j.: 718/2004 zo
dň,a'ľ5.11.2004. Zmena stavby pred jej. dokončenímspočíva .~predlžení lehoty na dokončenie
stavby z 5·.~ ichr()koy .go; 31.12.20:14. (podmienka pre, uskutočnenie stavby č: 4. "Stavba bude
dokončená do 5 ~ ich rokov odnadobudmiťia právoplatnosti tohto rozhodnutia").

Stavebný úrad "I)reskfuhalŽiád6sf o'zmene sta~by v.zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona
a zistil, že jej uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov' konania. Dokul1lentácia zmeny stavby bola
spracovaná oprávnenou osobou a splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

POUČENIE
. ," "

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 .Zb.vo.spŕávnomkorianf v znení neskorších predpisov
možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Obec
Zborov nad Bystricou /adresa: Obecný úrad, 023 03 Zborov nad Bystricou!. Toto rozhodnutie nie je.
možné-preskúmať súdom podľa zákona č. 9.9/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v,zneni zákona č.

/424/4002:Z.z., pokiaľ nebol. vyčerpaný riadny opravný prostriedok. .

Dor~Čhje sa účastníkom konania:
1. . Mesto Čadca '.



\
Príloha č. 3 zmluvy o dielo č. Ol042012-IČ Krycí list rozpočtu v EUR

TEMPRO stavebná firma Čadca

Stavba: Prestavba a modernizácia Mestského kultúrneho strediska - Dom kultúry, Čadca - sever.fasáda

JKSO: Miesto: Zmluva č, Dňa: 23.02.2012

Odberatel' : IČO: DIČ:

IČDPH:

Dodávatel' : IČO: DIČ:

IČDPH:

Projektant: IČO: DIČ:

IČDPH:

1 M3 OP 43004 EUR za M3 OP I 1M 43004 EUR zaMI
1 M2ZP 43004 EUR za M2 ZP I

I
1 M2 UP 43004 EUR za M2 UP I

A I ZRN I konštrukcie, práce špecif materiál spolu ZRN B IN - individuálne náklady

1 I I
!

HSV: 13463,29 13463,29 6 Práce nadčas
I

I
20364,19 I Murárske výpomoce2 PSV: 2008,92 22373,11 7

3 MCE: 8 I Bez pevnej podlahy
I

4 I iné: 9 I I
I

10
1

5 Súčet: 15472,21 I 20364,19 35836,40 Súčet riadkov 6 až 9 :

CI NUS - náklady umiestnenia staby O I ON - ostatné náklady:

11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 I Prevádzkové vplyvy 17 Inžinierska činnosť
I

13 I Sťažené podmienky 18 Projektové práce

14 I 19

15 I Súčet riadkov 11 až 14 : 20 I Súčet riadkov 16 až 19 :

Rozpočet: Spracoval: E Celkové náklady:

projektant, rozpočtár, cenár : 21 I Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 35836,40

Dátum: 22 DPH 20 %z: 35836,40 I 7167,28

23

Pečiatka: 24 I 43003,68Súčet riadkov 21 až 23 :

Podpis: F I Odpočet - prípočet I
odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum: Dátum:
TEíiI,DQi'~- ,.,-" , .",-
, "~ h\rS!i\Vi:f.,f4~~ s,~~

Pečiatka: Pečiatka: Herná u!. 125:;}l2L -, eRD'""
IČO 36~M!20/_i,'

D/Č: 202'i805:OfS

Podpis: Podpis:

\

Tlačivo: ODfS A 10



!
dberater:

Dodávater:

Projektant:
I

'Stavba : Prestavba a modernizácia Me

I
I

Por.
Kód položky

číslo
1. 2.

PRÁCE A

I 4·VODO

1 434311115 Stupne du

l' I
tr.B20(C 1

l: 2 965043431 Búraníe b

3 965081813 Búraníe dl
I 4 434351141 DebneníeI

l' ! 5 434351142 Debneníe

6 631315611 Mazanína
I
I

6·ÚPRA
, 7 622909010 Očístenie,
! 8 625991207 Zatepl. von

mm
: I 6·ÚPI 9·0STAT

9 941941041 Montáž leš

I 10m

10 941941291 Príplatok z
-1041

l 11 941941841 Demontáž
do 10 m

II
l 12 941955002 Lešenie ra

I 13 952901111 VyčistenieI
podlažia d

I 14 979081111 Odvoz sut

J 15 979082111 Vnútrostav
m

I 16 979131409 PoplatokI skládkach'

,
II

PRÁCE A

l
76·KONŠ

763· KonšI

17 763141310 Kazetový p
I

i 18 767581802 Demontáž
l

I 767· Konš
i
\ 19 767141800 Demontáž
J

20 648991111 Osadenie p

I 21 764410370 Klamp. opi

I

I Tlačivo: coe 810,
~ I

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 23.02.2012
stského kultúrneho strediska- Dom kultúry, čadca- sever.fasáda

Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR
TEMPRO stavebná firma Čadca

Popis položky, stavebného dielu, remesla
výkaz výmer Dodávka

Náklady spoluMnožstvo
Výmera

Merná Jednotková
jednotka cena Montáž

3.

DOOÁVKYHSV

ROVNÉ KONŠTRUKCIE

sané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu
6/20)

el. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2

ažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2

stupňov priamočiarych zhotovenie

stupňov priamočiarych odstránenie

z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) hr. 12-24 cm

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

VY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP

k. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.1OO

RAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

NÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

enia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do

a prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.

lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v.

hké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m

budov byt. alebo občian. výstavby pri výške
04m

e a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

enisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10

za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených
O' -osíatný odpad

9· OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

DODÁVKY PSV

TRUKCIE

trukcie • drevostavby

odhľad + osadenie svietidiel2 kusy - zádverie

podhľadov, zádverie

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:

trukcie doplnk. kovové stavebné

konšt. pre bezlmelové zaskl., so zasklením

arapetných dosák z plastických hmôt Š. do 20 cm

echovanie parapetov

4. 5. 6. 7. 8.

8,050 m 5,05 40,65

0,810 m3 15,00 12,15

5,400 m2 2,00 10,80

1,350 m2 5,05 6,82

1,350 m2 1,26 1,70

0,400 m3 70,00 28,00

100,12 EUR 100,12

32,170 m2 1,50 48,26

440,000 m2 27,50 12100,00

12148,26 EUR 12148,26

591,200 m2 1,00 591,20

591,200 m2 0,10 59,12

591,200 m2 0,50 295,60

75,750 m2 0,50 37,88

75,750 m2 1,00 75,75

4,280 t 7,00 29,96

4,280 t 5,30 22,68

4,280 t 24,00 102,72

1214,91 EUR 1214,91

13463,29 EUR 13463,29

2,500 m2

2,500 m2

81,25 EUR

30,00 75,00

2,50 6,25

81,25

3,00 315,24

2,50 106,43

9,50 404,42

105,080 m2

42,570 m

42,570 m
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Stavba: Prestavba a modemizácia Mestského kultúmeho stred' ka - Dom ku~úry, Čadca - TEMPRO stavebná firma Čadca

Por.
Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla Množstvo Merná Jednotková áldady spolu

I čislo výkaz výmer Výmera jednotka cena I!ooláž I Dodávka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8.

. - ..22 767631510 Montáz okien a dverí hhmkovych 130,400 m 6,25 85,00

23 5534C0101 Okno hlinikové P-+OSvýš.175, šir.274 cm RAL 7008 sklo 2,000 kus 850,00 1700,00
bronz

24 5534C0102 Okno hlinikové P-+OSvýš.175, šir.300 cm, RAL 7008 sklo 6,000 kus 890,00 5340,00
bronz

25 5534C0103 Okno hlinikové P, výš.240, šir.267 cm, RAL 7008, sklo bronz 1,000 kus 880,00 880,00

26 5534C0104 Okno hlinikové P+S, výš.240, šir.533 cm RAL 7008, sklo 1,000 kus 2100,00 2100,00
bronz

27 5534C0105 Okno hlinikové P+S, výš,320, šir.550 cm RAL 7008, sklo 1,000 kus 3400,00 3400,00
bronz

28 5534C0106 Okno hlinikové P , výš.240, šir.550 cm RAL 7008, sklo bronz 1,000 kus 2350,00 2350,00

29 6117A0178 Dvere vchodové hlinikové, nadsvetlík + bočná stena, 2,000 kus 2050,00 4100,00
výš.320, šir.240 cm RAL 8700, sklo bronz (čire)

30 6119A0201 Parapeta vnútorná komôrková plastová 42,570 m 7,50 319,28

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 21 830,37 EUR 1641,09 20189,28

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 21911,62 EUR 1722,34 20189,28

77· PODLAHY

771 • Podlahy z dlaždíc keramických

31 771575109 Montáž podláh z dlaždic keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 6,750 m2 9,90 66,83

32 597637030 Dlaž. neglaz. slin, 7,425 m2 9,90 73,51

771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu: 140,34 EUR 66,83 73,51

77 - PODLAHY spolu: 140,34 EUR 66,83 73,51

78· DOKONČOVACIE PRÁCE

781 • Obklady z obkladačlek a dosiek

33 781415015 Montáž obkladov - doloženie rohov východná a západná 1,760 m2 9,90 17,42

stena š.t OO mm

34 597672910 Obkl, keramický vonkajšia fasáda+5 m 6,760 m2 15,00 101,40

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: 118,82 EUR 17,42 101,40

784· Maľby

35 612425931 Oprava omietok vnúl. ostenia oken., dver. váp. štukovou 3,450 m2 7,00 24,15

I 36 784452571 Marby - oprava ostenia 3,450 m2 1,50 5,18

784 - Marby spolu: 29,33 EUR 29,33

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 148,15 EUR 46,75 101,40

799 • PSV ostatné

, 37 999-0-1 Úpravy bleskozvod D+M bez materiálu 1,000 kus 75,00 75,00

38 999-0-2 Oprava chodnika - bel. mazanina 50mm 1,400 EUR 70,00 98,00

799 - PSV ostatné spolu: 173,00 EUR 173,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 22373,11 EUR 2008,92 20364,19

Za rozpočet celkom: 35836,40 EUR ' 15472,21 20364,19
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