Č.j. : 183/2018
Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení

I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Sídlo:

Norbert Ščasný – ENES
Paučina Lehota 11

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Tel.:

Norbert Ščasný
41734220
SK 1073918736
CEKOSKBX
SK 90 7500 0000 0040 0202 7627
0905819539

(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:

Obec Turčianska Štiavnička
Jána Kostru 92/76

Turčianska Štiavnička
Štatutárny zástupca: Peter Očka
IČO:
00316997
DIČ:
2020595082
IČ DPH:
BIC:
SUBASKBX
IBAN:
Tel.:

SK80 0200 0000 0000 1282 3362
0918 639 788

(ďalej len „objednávateľ“)
II. Predmet zmluvy
2.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom – Obcou Turčianska Štiavnička ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok
dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná opravu plochej strechy na Kultúrnom dome –
hydroizoláciu strechy a reflexný náter. Kópia cenovej ponuky zo dňa 7.2.2018 je neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy (Príloha č. 1).
2.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich realizáciu dohodnutú cenu
a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
III. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1.
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zmluvy.

IV. Čas plnenia
4.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase:
termín začatia prác: do 3 dní od podpísania zmluvy
termín ukončenia prác: do 5 dní od začatia prác.
4.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1., 4.5. tejto zmluvy
v plánovanom termíne, pričom začiatok plnenia bude upresnený pri podpise zmluvy a bude závislý od
poveternostných podmienok.
4.3.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo posunutia termínu ukončenia prác v prípade nepriaznivého počasia.
Termín bude posunutý o počet dní nepriaznivého počasia, avšak najneskôr do 30.4. 2018.
4.4.
Dodržanie tohto termínu je rovnako závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.5.
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia, t.j. v sídle objednávateľa.
V. Spolupôsobenie objednávateľa
5.1.
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu.
5.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení
priestorov na dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas realizácie. Toto
spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 1 dňa od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad
spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany
osobitnú lehotu.
5.3.
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických chýb.
5.4
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bez nároku na odplatu pripojenie do elektrickej siete, poskytne
prístup k toaletám a vode, poskytne uzamykateľnú miestnosť v objekte pre prípadné potreby
uskladnenia materiálu a náradia počas realizácie diela.

VI. Cena a platobné podmienky
6.1.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – oprava strechy Kultúrneho domu v Turčianskej
Štiavničke – hydroizolácia strechy a reflexný náter v rozsahu čl. II. a čl. III. je spracovaná v súlade so
zákonom o cenách.
Cena predmetu diela – celkovej opravy: 4764,32 €

DPH 20%: 952,87 €
Cena spolu: 5717,19 €

Cena spolu slovom: Päťtisícsedemstosedemnásť Eur a deväťnásť centov
Podrobná špecializácia prác je súčasťou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 7.2.2018, ktorá tvorí
prílohu tejto zmluvy.
6.2.
Podkladom pre úhradu zmluvnej ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu
zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ
je oboznámený so skutočnosťou, že na realizáciu predmetu zákazky nie je možné poskytnúť zálohu zo
strany objednávateľa.
VII. Záručné podmienky
7.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou.
7.2.
Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za
chyby vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.
7.3.
Záručná doba na hydroizoláciu je 10 rokov a na reflexný náter 3 roky a začína plynúť odo dňa
odovzdania diela objednávateľovi.
7.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /chyby diela/ bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

VIII. Sankcie
8.1.
Ak zhotoviteľ nezačne so stavebnými prácami v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu
vo výške 10,-Eur za každý deň omeškania.
8.2.
Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky podľa článku V. tejto zmluvy, zaplatí úrok z omeškania
vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode IV. za každý deň omeškania.
8.3.
Ak zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy, uhradí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania z ceny diela uvedenej v bode IV.
IX. Záverečné ustanovenia
9.1.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán.

9.2.
Skutočnosti, ktoré nie sú písomne upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom č.
513/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
9.3.
Zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a na dôkaz toho
ju podpisujú.
9.4.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.4.2018. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
V Turčianskej Štiavničke dňa 13.4.2018

......................................................
za objednávateľa
Peter Očka

....................................................
za zhotoviteľa
Norbert Ščasný

