Zmluva o dielo
číslo 22/5/2017 zo dňa 22.5.2017
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov:
Obec ZÁZRIVÁ
Sídlo:
Stred č.409,027 05,Zázrivá
Zastúpený:
JUDr. Matúš Mních
Bankové spojenie: V.Ú.B., a.s.
Číslo účtu:
0300146255/0900
IBAN:
SK45 0200 0000 000 1762 7432
BIC:
IČO:
00315010
DIČ:
202 056 1906
DIČ DPH:
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ
EURO-MONT SK s.r.o.
Obchodné meno: EURO-MONT SK s.r.o.
Miesto podnikania: Banská Bystrica
Bankové spojenie: TATRA BANKA
Číslo účtu:
262 1779 167/1100
IBAN:
BIC:
IČO:
DIČ
IČ DPH:

SK17 1100 0000 0029 2190 6172
TATRSKBX
46206094
SK2023279203

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je kompletná renovácia parkiet vo kultúrno spoločenskej
sále v obci Zázrivá, v rozsahu požiadaviek objednávateľa uvedených vo výzve na
predloženie cenovej ponuky „Kompletná renovácia dubových parkiet a oprava parkiet a
dodanej cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne zhotovené dielo zmluvnú cenu
podľa článku IV. tejto zmluvy.

Čl. III
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať so zhotovovaním diela 22.5.2017 a odovzdať zhotovené
dielo v termíne najneskôr do 31.5.2017
Čl. IV
Miesto vykonania diela
1. Miestom vykonania diela je KD Zázrivá
Čl. V
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.
2. Cena za zhotovenie diela je stanovená nasledovne:
Cena za práce a materiálu : 5789,47 eur bez DPH , Daň činí:1157,91 €
Celková cena s DPH: 6947,38 €
Čl. VI
Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej
1. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na
objednávateľa dňom odovzdania diela v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Čl. VII
Zodpovednosť za vady
1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
2. Záruka sa vzťahuje na prevedené dielo podľa čl. II bod 1.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady vzniknuté mechanickým alebo úmyselným
poškodením.
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Čl. VII
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za zrealizované práce v stanovenej lehote
splatnosti.
2. Po prevedení diela sa finančné vyrovnanie uskutoční vyfakturovaním dohodnutej čiastky.
Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom splnenia diela potvrdeného objednávateľom,
t.j. riadnym ukončením a prevzatím diela, po odstránení prípadných vád a nedorobkov.
3. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie faktúry a jej číslo
- názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa
- predmet diela a deň jeho splnenia
- deň odoslania faktúry a lehota jeho splatnosti
- označenie peňažného ústavu a účtu zhotoviteľa
- cena – výška celkom fakturovanej čiastky a ďalšie náležitosti pre účely dane z pridanej
hodnoty
- IČ DPH.
4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude zisťovaní protokol podpísaný štatutárnym
zástupcom objednávateľa.
5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Čl. VIII
Podmienky vykonania diela
1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade so súťažnými podmienkami a súťažnými
podkladmi, ponukou zhotoviteľa, požiadavkami objednávateľa, v súlade s podmienkami
tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.
3. Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska je
spôsobilý na riadne vykonávanie diela.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci
vykonávajúci dielo budú disponovať dokladmi o absolvovaní predpísaných školení
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti a preukazmi spôsobilosti
na výkon vybraných činností.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od
objednávateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za veci
a zariadenie nachádzajúce sa na stavenisku.
6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt
a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení na stavenisko.
7. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie
a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí
objednávaiteľ.
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8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky výrobky a materiály použité na vykonanie diela
budú mať platný certifikát a budú spĺňať parametre definované platnými normami
a predpismi SR.
9. Počas vykonávania diela zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na
zhotovovanej veci a počas vykonávania diela je jeho vlastníkom. Zhotoviteľ počas
vykonávania prác zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám.
Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela. Škody
spôsobené zhotoviteľom pri plnení diela budú odstránené zhotoviteľom na jeho náklady.
Čl. VIII
Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa
1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené všetkých prekážok,
odstránenie ktorých nie je zahrnuté do kalkulácie prác. Za zhotoviteľa je oprávnený
prevziať pracovisko pán Marek Krafčík .Za objednávateľa prevezme zhotovené práce pre
fakturačné účely štatutárny zástupca objednávateľa.
Čl. IX
Splnenie záväzku zhotoviteľa – odovzdanie a prevzatie diela
1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela
v mieste plnenia. Objednávateľ vykoná po výzve zhotoviteľa prevzatie skutočne
vykonaných prác.Dielo odovzdá pán Marek Krafčík.
2. O priebehu a výsledku preberajúceho konania spíšu zmluvné strany zápis, v závere
ktorého objednávateľ výslovne uvedie či dielo preberá alebo nepreberá s uvedením
dôvodov.
Čl. X
Zmluvné sankcie
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý
započatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. XI
Všeobecné ustanovenia
1. V prípade odstúpenia objednávateľa od realizácie diela z dôvodov na jeho strane,
objednávateľ sa zaväzuje nahradiť zhotoviteľovi všetku majetkovú ujmu a škodu, ktorá
z tohto dôvodu vznikla.
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Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona číslo 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobudne
účinnosť podľa § 47a ods. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
povinnej osoby.
3. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
dodatkami. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej
vyplývajúce ustanoveniami obchodného zákonníka.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia.

V ZÁZRIVEJ., dňa

............................................................
zhotoviteľ

..........................................................
objednávateľ

