
Zmluva o dielo

uzahlorená podl'a par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

I.1. Zhotovite!':
V zastrípení:
tčo:
Čígo rjčtu:
DIč:
Ič DpH:

I.2. Objednávatel':

V zastripení:
tčo:
DIč: "

Čígo rjčtu:

Ing. [ubomír Sed!áček, Hradná 3I, 925 51 Sintava
Ing. [ubomír Sedláček
30377 1B8
0226378583 17500
10202704L6
SKl0202704L6

obec sintava
Obecn Ý (Irad Šintava
Miroslav Holička, starosta obce
306193
2021000927
18423-I32l0200

Zapísany v živn. registri pod č. 202-8680, OU Galanta

Ó. rr. Prcdmet zmlurry

II.1. Zhotovitel' sa zavázuje vykonať pre objednávateIa za podmienok uveden, ch v tejto
zmluve realizáciu diela - Zbriranie objektu b valej MaErckej školy Šintava.

II.2. Objednávate!' sa zavázuje, že za podmienok uveden, ch v tejto zmluve prevezme
dokončené dieIo, poskytne_zhotovite!'wi dohodnuté spolupósobenie a zaplatí mu za
vykonané dielo cenu podla Cl. V. tejto zmluvy.

II.3. Zhotovitel' sa zavázuje vykonať dielo v kvalite podla STN a vo vlastnom mene na
vlastnri zodpoved nosť.

II.4. Miestom plnenia je obec Šntava.

Ó. rrr. Spósob plnenia

ilI.l. Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto zmlwry postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zavázuje sa dodžiavať všeobecne závázné predpisy, technické
normy a podmienlcy tejto zmluvy. Zhotoviteť sa bude riadiť v chodiskov mi
podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnen,ch
pracovníkov oboch strán.

III.2. Zhotovitel sa zavázuje realizáciu predmetu diela koordinovať s prevádzkovatelbm
jestvujricej stavby taK aby nedochádzalo k ohrozeniu prevádzky.

III.3. Zhotoviteť odo dňa prewatia staveniska je povinn, viesť stavebn, denník, do Korého
bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujrice pre plnenie zmluvy, najmá ridaje
o časovom postupe prác a ich akosti, odch lky od projektu stavby a ich zdóvodnenie.



Zápis musí byť zaznamenaný v deň, ked' boll práce vykonané, len výnimočne
v nasledujúce dni. V priebehu pracovnej doby musí byť denník trvale prístupný.
Okem stavbryedúceho móže v denníku robiť potrebné záznamy techniclcý dozor
objednávatel'a, autorslcý dozor projektanta, štátny stavebný dohl'ad. Oslovená osoba
je povinná sa yyjadriť k záznamu do 3 pracovných dní od oznámenia, inak platí, že s
obsahom záznamu súhlasí. Zhotovitel' je povinný uložiť druhý prepls denných
záznamov oddelene od originálu ta( aby bol k dlspozícii v prípade straty aIebo
zničenia orlglná!u.

III.4. Zhotovitel zodpovedá za bezpečnoď a ochranu zdravia vlastných pracovníkov
a zodpovedá za označenia a q/tvorenie zábran na ním vyWorených kolíznych
a nebezpečných miestach a otvoroch.

III.5. Zhotovitel zodpovedá priebežne za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel'
stavenlsko vyČistí a odowdá objednávateI'ovi do 5 dní od odovzdania a prewatia
diela.

IrI.6. Objednávatěl' zabezpečí pre zhotovitel'a odovzdanie staveniska, možnosť napojenia
na odber elektrickej energie a vody a uzamykatelhý sklad pre potreby stavby.

III.7. Zhotovite!' sa zavázuje wanť objednávatel'a na kontrolu. všetlcých prác, Koré majú
byť zakfié alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednávate[ nedostaví a nerrykoná kontrolu týchto prác, bude zhotovitel pokračovať
v prácach. Ak objednávatel' bude dodatočne požadovať odkfiie týchto prác, je
zhotovitel' povinný toto odkfi|e vykonať na náklady objednávatel'a, iba ak sa prl
dodatočnej kontrole zlstí, že práce neboli riadne vykonané, náklady hradí zhotovitel'.

III.8. Zhotovitel sa zavázuje najmenej 15 dní pred odovzdaním dlela vralať objednávatel'a
zápisom do stavebného denníka na jej prerzatie. ObjednávateI' najneskór do 10 dní
od obdžania oznámenia zhotovitel'a o dokončení stavby určí termín preberacieho
konania a bude v nom riadne pokračovať

III.9. Záplsnicu o odowdaní a prerzatí diela spisuje objednávatel'. Zápisnica obsahuje
zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpls zistených závad a drobných nedorobkov,
dohodu o opatreniach, lehotách ich odstránenia, resp. záznam o nevyhnutných
dodatočných požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávatel'a, že dielo
preberá. Ak objednávatel' odmieta prewiať dielo, opakuje sa konanie o prevzatí
v potrebnorň rozsahu, o čom sa vyhotoví zápisnica podl'a horeuvedeného znenia.

III.1O. Kvalita dodávky bude zodpovedať požiadavkam pfiektu stavby, prísluŠným
normám, techniclcým podmienkam, stavebnému zákonu a beŽným zlyklostlam
v investičnom procese. ZhotoviteI bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov
vydané v súvislosti s touto stavbou.

Čl. IV.Termín plnenia

ry.l. Zhotovitel' sa zavázuje začať s reallzáciou predmetu diela do 3 dní od podpisu tejto
zmluvy a realizovať práce Woriace predmei tejto zmluvy podla Ó. n a odovzdať ich
objednávatel'ovi do 31.08.2011.



ní.2. V prípade objeKívne nepr'tjatel'ných klimaticlcých podmienok alebo ich následkov,
Koré z hl'ariiska technológie výstavby móžu mať objektívne vplyl na kvalitu diela,
tlvajúcich viac ako 10 dní nepretžite, po odsúhlasení so stavebným dozorom, sa
predlŽuje termín odowdania predmetu diela o dobu prerušenia rnýstavby z tohto
dóvodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČI. V. Cena a platobné podmienlry

V.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 60 000,00 EUR bez DPH, slovom :

šesťdesiattlsíc eur.

V.2. Právo vystavenia konečnej faktúry wnikne zhotovitel'ovi po podpísaní zápisu
o odowdaní a prerzatí predmetu dlela. Splatnosť faKúry je stanovená na 10 dní od jej
doručenia objednávatel'wi.

V.3. V prípade, že sa zhotovitel' dostane do omeškania s odorzdaním dokončeného
predmetu diela podl'a Ó. ry. tejto zmIuvy, má objednávatel' právo uplatňovať voči
nemu zmluvnú pokutu, ak sa zmIuvné strany nedohodnú inalg takto:

a|za plvé 2 ffidne omeškania vo výške 0,05 olo zceny diela, za každÝ, aj začatý

v.4.

t ždeň om"eškania až do odorzdania predmetu diela;
b/v prípade omeŠkania o viac ako 2 tyždne, vo v ške 0,05 o/o z ceny diela za kaŽdy, aj

začaty deň omeškania až do odowdania predmetu diela.

TYm nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody. Objednávatel' je
oprávnen, celkovri sumu zmluvnej pokuty odpďítať od konečnej faKr]ry zhotovitel'a,
ak sa zmluvné strany nedohodnri inak.

Ak objednávatel'neuhradí oprávnene fakt rovan sumu v dohodnutej lehote splatnosti,
je zhotovitel' oprávnen, uplatňovať voči nemu zmIuvnrí pokutu vo v Ške 0,05 o/o

z oprávnene faktrirovanej sumy za lažd tyždeň omeškania až do jej zaplatenia, ak sa
zmluvné strany nedohodn inak.

V prípade odst penia od zmluvy zo strany objednávatel'a bez zavlnenia zhotovitelh
odorzdá zhotovitel' protokolárne rozostavané dielo objednávate!'ovi do 10 dní od
oznámenia o odstupení od zmluvy. T, mto dňom prechádza na objednávatel'a
vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody.

Cena za vykonanie dlela je konečná a móže byť zmenená len písomn, m dodatkom
podpísan, m obidvoma zmluvn, mi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo sa upraví v prípade pouŽitia vlastného
materiálu a vlastn,ch služieb objednávatelh, pr!čom sa odpočíta z ceny za priemern
jednotku materiálov a služieb.

ČI.VI. Zopovednosťzavadyrzáruka

VI.l. Zhotovitel zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti uvedené v projeKe stavby,
v príslušn,ch technick ch normách, vyhláš!<ach a predpisoch.

v.5.

V.6.

v.7.



a

VI.2. Zhotovitel' bude vykonávať realizáciu dodávlcy diela v s lade s STN platn, mi v čase
realizácie diela. Kvalitu vykonan,ch prác sa zavázuje dokladovať atestami
zabudovan, ch materiálov a všeobecne predpísan, mi skriškami.

VI.3. Pre prípad vady diela dojednávaj zmluvné strany právo objednávatel'a požadovať
a povinnoď zhotoviteIa poslqtnriť bezplatne odstránenie vady.

VI.4. Zhotovite| sa zavázuje prípadné vady predmetu,Zmluvy odstrániť bez zbytočného
odkladu a bezplatne. Táto doba m6že byť predlžená podlh dohodnutého termínu
s objednávatelbm v závlslosti na druhu, rozsahu a sp6sobe odstránenia vady
písomnou formou.

VI.s. Prípadn reklamáciu vady plnenia predmetu Zmluvy je objednávatel' povinn, uplatniť
bezodkladne po zistení vady písomnou formou do rrik štatutámeho zástupcu
zhotovitela.

\íI.6. Zhotovitel' sa zavázuje začať s odstraňovaním prípadnej vady predmetu diela do 5
pracovn, ch dní od jeho oznámenia.

V.7. Zhotovite[ nezodpovedá za vady diela, Koré sri zapríčinené zmenami, opravami alebo
in,mi zásahmi do diela vykonan,mi objednávatelbm, treťou osobou alebo žlvelnou
pohromou, taktiež za vady spósobené mechaniclc m poškodením, vandalizmom,
bežn,m opotrebením a nedodžaním stanoveného návodu na r]džbu.

VI.8. V ostatnej probIematike záruk, garancli škód a zodpovednosti za vady diela sa táto
Zmluva riadi Obchodn,m zákonníkom č. 513/91 Zb. a neskoÉích riprav.

ČI. VII. ostatné dojednania

VII.I. Zhotovitel' bude informovať objednávatel'a o stave rozpracovaného diela na
pravideln,ch kontroln,ch dňoch, ktoré bude organizovať objednávatel' alebo ním
poveren, subjekt.

VII.2. Obe strany sa zavázujti, že obchodné a technické informácie, ktoré im bo]i zverené
zmluvn, m patrnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného srihlasu, ani
tleto informácie nepoužijri pre iné ričely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, a to
aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

VII.3. Zodpovedn, stavbpedrici zhotovitel?: Ing. [ubomír Sedláček

VII.4. Osoby oprávnené podpisovať s pisy rrykonan, ch prác:
- za objednávatel'a: Miroslav Holička
- za zhotovitel'a: Ing. llubomír Sedláček

čI. VIil. Záverečné ustanoůenia

\fiIl.l. Táto zmluva nadobrida platnosť a ričinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvn,ch strán.



il

1

I

VIII.2. Zmluvné strany sri od tohto dňa povinné pIniť woje povinnosti a vykonávať práva
pre oprávneného zo zmluvy vypl,vajrice.

VIII.3. Objednávate[ alebo zhotovitel' móžu od tejto zmluvy odstripiť iba z dóvodov
uveden, ch v zák č. 513/199I Zb. v platnom znení a subsldiárne v Občianskom
zákonníku v platnom znení.

VIII.4. Ak nie je touto zm]uvou dohodnuté inaIg platia pre trito zmluvu ustanovenia
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., ustanovania Občianskeho zákonnílc -

plne znenie č.47192Zb.

VIII.S. Meniť alebb aopíňar text tejto zmluvry je možné len pred uplynutím času plnenla vo
forme písomn,ch dodatkov, Koré budri pIatrré, ak budri riadne poWrdené
a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvn, ch strán.

VIII.6. Táto zmIuva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z kton ch dva obdží
objednávateI a dva zhotovitel'.

VIII.7. Obe zmluvné strany po podrobnom oznamení sa s obsahom tejto zmluvy, Korému
porozumel! a kton je slobodn, m prejavom ich skutočnej v6le, trlto zmluvu na znak
srihIasu s jej obsahom podpísa|i.

v Šintav , dňa 31.0


