
ZMLUVA  O  DIELO    2017/09 

 

I.   Zmluvné strany: 
 

     OBJEDNÁVATEĽ :  Obec Priepasné 

                                        Priepasné 109 

                                        906 15  Priepasné 

                                        IČO: 00309851  

                                        DIČ: 2021039823 

                                        Č.ú. 4691712004/5600 

        IBAN: SK75 5600 0000 0046 9171 2004 

 

     ZHOTOVITEĽ :        Vladimír ŠKORUBA 

                                         Miesto podnikania: 

                                         Hurbanova Dolina 917/7 

                                         906 13 Brezová pod Bradlom 

                                         IČO: 30975379 

                                         DIČ: 1020282637 

                                         IČ DPH: SK1020282637 

                                         Bankové spojenie: 0037242943/0900 

                                                                        SLSP Brezová pod Bradlom     

                                         IBAN: SK44 0900 0000 0000 3724 2943 

 

 

 

 

 

II.  Podstatné náležitosti zmluvy 

      1. PREDMET  ZMLUVY 

          Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. OBCHZ, vyhotoviť 

          pre objednávateľa dielo: „Oddychová zóna s prvkami drobnej architektúry“, ktorým 

          je pylón s názvom Pocta primášovi Kolárikovi na parcele registra „“C" č. 14932/2 

          a informačná tabuľa na stavbe parcele registra „E“ č. 14937 , obe v k. ú. Priepasné, 

          realizované podľa projektu autora: Doc. Ing. Viliama Jána Grusku“ 

                                                

      2. ROZSAH  PLNENIA 

          Rozsah plnenia je stanovený prílohou č.1 tejto zmluvy (Rozpočtom). 

 

      3. CENA  ZA  DIELO 

          3.1 Cena prác a dodávok je dohodnutá v zmysle zákona o cenách č.18/96 Z. z. 

                Cena za dielo celkom predstavuje vrát. DPH čiastku:  4 178,28 €. 

         3.2 Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s ustanoveniami § 536 ods.1 OBCHZ, 

                zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa podmienok dohodnutých 

                v časti 8 tejto zmluvy. 
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         3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné práce neobsiahnuté v bode 2 tejto zmluvy 

                (rozsah plnenia),alebo práce naviac vykonané na požiadavku objednávateľa v priebehu 

                realizácie prác, sa kvalifikujú ako rozšírenie diela a nie sú zahrnuté v cene za dielo. 

          3.4 Práce a dodávky, ktoré budú kvalifikované ako rozšírenie diela, budú fakturované 

                na základe odsúhlasenej dohody medzi dodávateľom a odberateľom. 

 

      4. ČAS  VYKONANIA  DIELA 

          4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok vykonaním diela nasledovne: 

                     - začatie prác:        06.06.2017 – 10.6.2017, 

                     - ukončenie prác    20.06.2017. 

 

      5. SPÔSOB  VYKONÁVANIA  DIELA 

          Spôsob vykonávania diela sa bude riadiť ustanoveniami § 550-553 OBCHZ. 

          5.1 Zhotoviteľ svoj záväzok vykonať dielo splní v súlade s ustanovením § 554-555 

                OBCHZ. odovzdaním predmetu diela. O odovzdaní predmetu diela spíšu zmluvné 

                strany zápisnicu podľa § 554 ods.6 OBCHZ. 

 

      6. VZNIK  ZÁVÄZKU 

          Záväzok vzniká medzi zmluvnými stranami po podpise tejto zmluvy. 

 

      7. OBCHODNÉ  PODMIENKY 

          7.1 Stavenisko 

                Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisnične. 

 

      8. FAKTURÁCIA  A  PLATENIE 

          8.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v časti 3 tejto zmluvy 

                a cenu za prípadné rozšírenie diela kvalifikované v časti 3.4 tejto zmluvy. 

          8.2 Čiastkové platby budú po ukončení každého kalendárneho mesiaca, a budú v súlade  

                s bodom 8.3 tejto zmluvy. 

                Posledná platba bude po ukončení diela, t.j. po ukončení všetkých prác a prevzatí diela. 

          8.3 Zhotoviteľ je povinný každé vyúčtovanie doložiť podrobným súpisom 

                vykonaných prác a dodávok. Tento súpis vykonaných prác a dodávok je zhotoviteľ 

                povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 3 dní 

                alebo potvrdiť alebo vrátiť s pripomienkami súpis vykonaných prác jako podklad 

                k fakturácii. Obojstranne odsúhlasený súpis je podkladom pre vyúčtovanie 

                vykonaných prác a dodávok. V prípade, že sa objednávateľ do 3 nevyjadrí k súpisu 

                vykonaných prác, bude súpis vykonaných prác považovaný za odsúhlasený. 

                     Splatnosť podľa tejto zmluvy vyúčtovaných peňažných čiastok je 14 dní odo dňa 

                vystavenia faktúry zhotoviteľom, pričom za dobu potrebnú pre doručenie 

                objednávateľovi sa považujú 3 dni. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania 

                vyúčtovanej peňažnej čiastky na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve. 

 

      9. VYŠŠIA MOC 

          Ak nastanú okolnosti vyššej moci ( napr. Nadnormálne výkyvy poveternostných 

          podmienok, mrazy a politické udalosti, majúce zásadný nepriaznivý dopad na ekonomiku 

          štátu a podobne ) tak termíny v tejto zmluve sa posunú odpovedajúcemu trvaniu týchto 

          okolností. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú neodkladne jeden druhého informovať 

          o začatí a ukončení týchto udalostí. 
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      10. PORUŠENIE  ZMLUVNÝCH  POVINNOSTÍ 

          10.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý harmonogram (bod 4.1.) vykonania 

                diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 promile dohodnutej ceny 

                diela vrátane DPH za každý deň omeškania, min. však 3,32 € na deň. 

          10.2 V prípade omeškania objednávateľa zo zaplatením faktúry (alebo splátky), 

                je objednávateľ povinní zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu  vo výške 1 promile 

                z nezaplatenej čiastky  za každý deň omeškania, min. však 3,32 € na deň. 

          10.3 Zmluvnú pokutu zaplatí povinná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle 

                na tom, či  a v akej výške vznikne strane nárok na náhradu škody, ktorú možno  

                vymáhať samostatne. 

          10.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť zrealizovaných prác na dobu 36 mesiacov. 

          10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela: 

                - v okamihu jeho odovzdania objednávateľovi, 

                - vzniknuté po jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa 

                  a neboli zrejmé pri odovzdávaní, 

                - bez zbytočného odkladu, potom čo ich zistil, 

                - v zápisnici, ktorá sa spisuje pri odovzdaní diela ,to isté platí pre nedorobky zistené 

                  pri odovzdávaní diela. 

 

      11. OSTATNÉ  UJEDNANIA 

            11.1 Termín odstránenia kolaudačných závad a nedorobkov, ako aj závad v záručnej 

                    dobe, je stanovený do 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi. 

            11.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, 

                    že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy 

                    o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

                    Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní 

                    a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

 

      12. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE 

            12.1 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých po potvrdení dva 

                    budú slúžiť pre potreby objednávateľa a dva pre potreby zhotoviteľa. 

            12.2 Každá zmena v ujednaní, prípadne doplnok k zmluve budú riešené dodatkom, ktorý 

                    bude mať písomnú formu a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

                    Tieto dodatky vstupujú do platnosti len obojstranným podpisom. 

            12.3 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

                    a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

          V Priepasnom dňa: 02.06.2017   V Priepasnom dňa: 02.06.2017 

 

 

 

      Zhotoviteľ :                                                             Objednávateľ :  

 

 

 

 

 

 

                                                                     - 3 - 


