ZMLUVA O DIELO
č. 03/2016
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Obec Zázrivá
Stred 409
027 05 Zázrivá
Tel: +421 907 887 756

Splnomocnený zástupca:

Ing. Rudolf Zechel

IČO:
DIČ:
IBAN:

00315010
2020561906
SK45 0200 0000 0000 1762 7432

(ďalej len ako „Objednávateľ“)
1.

Zhotoviteľ, dodávateľ:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
SWIFT:
IBAN:

Extrem klub Žilina, združenie
Langsfelda 1
01001 Žilina
Ing. Juraj Repčík
37801996
SK 2020105153
TATRSKBX
SK 6511000000002628816354

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)
(ďalej len ako „Zmluvné strany“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je zhodovenie diela. Dielom podľa tejto zmluvy plnenia stavebné
práce v zmysle zámeru „Lezecké centrum pod Rozsutcom – 1. etapa“, v zmysle
cenovej ponuky zo dňa 21.03.2016, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Článok III.
Spôsob vykonania predmetu zmluvy a čas plnenia

1.

Zhotoviteľ zhotoví dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy na svoje nebezpečenstvo.

2.

Dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviteľ dodá v termíne podľa požiadaviek
objednávateľa a to:
predpokladaný začiatok montáže: 01.04.2016
ukončenie montáže: 31.10.2016

3.

Objednávateľ je povinný do 2 dní od výzvy zhotoviteľa, vytvoriť potrebné podmienky a
poskytnúť súčinnosť pri montáži a zabudovaní diela. Pri oneskorení s poskytnutím
súčinnosti sa termín na odovzdanie diela predlžuje o dobu omeškania objednávateľa.
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Článok IV.
Cena predmetu plnenia
1. Cena za zhotovenie diela špecifikované v čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán a činí 5 300,51 -€ s DPH, v súlade s uplatňovaním prenosu daňovej
povinnosti v sektore stavebníctva podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (dodanie spadajúce do CPA,
sekcia F „Stavby a stavebné práce“ kategória "42.99.12 Stavby pre šport a rekreáciu"),
kde platiteľom DPH je príjemca dodania . Cena je konečná.
Článok V.
Fakturácia
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení diela na
základe prevzatia diela a odsúhlasených prác podľa ponukového rozpočtu ktorý tvorí prílohu
tejto zmluvy o dielo. Splatnosť odsúhlasených faktúr je 14 dní od doručenia objednávateľovy.
Podkladom pre úhradu ceny za dodávky a práce, alebo čiastkové plnenie bude faktúra
zhotoviteľa s náležitosťami daňového dokladu. Prílohou faktúry bude položkovitý rozpočet
vykonaných prác a ich cena podľa rozpočtu ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy potvrdená
zástupcom objednávateľa.
V prípade, že odovzdanie a prevzatie diela bude vyžadovať odstránenie
nedostatkov(špecifikovaných v preberacom protokole) objednávateľ zadrží 10% z ceny
poslednej fakturácie. Zadržaná čiastka bude uhradená zhotoviteľovi po odstránení
nedostatkov špecifikovaných v preberacom konaní.
Článok VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Záruka
sa nevzťahuje na opotrebenie náteru steny v dôsledku odierania povrchu lezeckou
obuvou a lanami.
2. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do dvoch týždňov po nahlásení vady
objednávateľom. Táto doba sa môže predĺžiť vzhľadom na závažnosť vady.
1.

Článok VII.
Podstatné porušenie zmluvy
1.
2.

Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa sa považuje nedodržanie termínu
dodania diela.
Pri podstatnom porušení zmluvy má zmluvná strana právo od zmluvy odstúpiť a nárok
na náhradu vynaložených nákladov a škody podľa ustanovení Obchod. Zákonníka.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmeny a dodatky zmluvy je možné urobiť len na základe dohody oboch zmluvných strán
v písomnej forme

2.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a po jej podpísaní obdrží každá zmluvná
strana jedno vyhotovenie.

3.

Ostatné zmluvné vzťahy, ak nie sú upravené v zmluve sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, bez omylu
a nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Zázrivej
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
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