Č.j. : 368/2018

ZMLUVA O DIELO č. 20180703

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v platnom
znení

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:

Obecný úrad Turčianska Štiavnička
Jána Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnička
VÚB, a.s.
SK8002000000000012823362
00316997
2020595082
– starosta obce
/ ďalej len „objednávateľ “/

Zhotoviteľ:
Adresa:
Číslo živnostenského registra:
Vydal:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel. č./Mobil:
e-mail:

Ing. Cyril Klima
M. Dulu 2417/6, 036 08 Martin
506-10439
Obvodný úrad Martin
Ing. Cyril Klima
VÚB, a.s., pobočka Martin
SK3702000000001313094655
35 390 689
1039311405
+421 905 238 806
cyklima@stonline.sk
/ ďalej len „zhotoviteľ “/

Článok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia
2.1
Predmetom zmluvy je vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu: " Projektová
dokumentácia elektroinštalácii KD + prípojka NN pre objekt KD a OcÚ v Turčianskej
Štiavničke "
2.2

Miestom dodávky je obec Turčianska Štiavnička.

2.3
Predmet zmluvy bude dodaný v objeme, cene a termínoch špecifikovaných v tejto
zmluve.
Článok III.
Rozsah prác a čas plnenia
3.1 Rozsah prác je uvedený v dodatku č. 1 k tejto zmluve: „Cenová ponuka“. Dodatok č. 1
k tejto zmluve podľa predchádzajúcej vety tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v termíne do 15.08.2018. Pokiaľ v priebehu
plnenia zmluvy zhotoviteľ nie vlastným zavinením nemal riadne sprístupnené objekty, ktoré
sú predmetom diela, termín odovzdania diela sa predlžuje o čas, ktorý boli tieto objekty
neprístupné.
3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
diela objednávateľovi v kvalite zodpovedajúcej príslušným STN (slovenským technickým
normám) a právnym predpisom platným v Slovenskej republike v čase odovzdania diela.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. IV tejto
zmluvy. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dojednaným termínom, objednávateľ sa zaväzuje
dielo prevziať a uhradiť mu cenu diela dohodnutú v tejto zmluve.
3.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi termín skoršieho odovzdania diela.
Článok IV.
Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky
4.1 Predbežná cena za dielo je predmetom tejto zmluvy a je stanovená na základe cenovej
ponuky na: 6.700,- Eur slovom šesťtisíc sedemsto eur. Nie som platcom DPH
Cena za dielo bude vyplatená v lehote podľa čl. IV bod 4.4 tejto zmluvy.
4.2 Po uhradení faktúry sa predmet diela v nej uvedený stáva v plnom rozsahu majetkom
objednávateľa.
4.3 V prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu prác na základe požiadavky objednávateľa,
resp. na základe nedpredvídateľných okolností, upravia zmluvné strany čas plnenia a cenu
plnenia písomným dodatkom k tejto zmluve.
4.4 Právo na fakturáciu vzniká zhotoviteľovi po splnení záväzku na základe Preberacieho
protokolu podpísaného oprávneným zástupcom objednávateľa samostatne za predmet diela
podľa čl. II ods. 2.1 písm. a, a písm. b.
4.5 Splatnosť faktúry je do 20 dní od jej doručenia.
4.7 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie, že ide o faktúru
- IČO a DIČ
- číslo objednávky alebo zmluvy
- deň vystavenia faktúry
- termín splatnosti faktúry
- súpis fakturovaných prác
- forma úhrady
- suma k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka zhotoviteľa
4.8 Za správnosť údajov vedených na daňovom doklade zodpovedá zhotoviteľ.

Článok V.
Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenia objednávateľa
5.1 Ak zhotoviteľ v priebehu prác zistí nevhodnosť parametrov alebo pokynov obsiahnutých
v požiadavke objednávateľa je povinný ho včas upozorniť na túto skutočnosť a nemôže ďalej
pokračovať v plnení pokiaľ nedostane zmenenú dispozíciu od objednávateľa.
5.2 Zhotoviteľ môže poveriť zhotovením časti diela aj inú osobu, pričom zhotoviteľ má
zodpovednosť akoby vykonal dielo sám.
5.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technologické
postupy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa,
zápismi, dohodami a rozhodnutiami zmluvných strán, ktoré majú vždy písomnú formu
a nadobúdajú platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami.
5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku a zdraví vecí a osôb, ktorá vznikne počas
plnenia diela podľa tejto zmluvy, prípadne pri zavinenom porušení ustanovení tejto zmluvy.
Článok VI.
Práva a povinnosti objednávateľa
6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh plnenia tejto zmluvy vzájomne
dohodnutou formou .
6.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť sprístupnenie objektov, ktoré sú predmetom diela
pre zhotoviteľa a ním poverené osoby.
6.3 Objednávateľ je povinný prevziať predmet zmluvy za predpokladu splnenia ustanovení
uvedených v tejto zmluve.
6.4 Objednávateľ sa stáva výlučným vlastníkom predmetu zmluvy dňom jeho protokolárneho
odovzdania a za podmienky úplného finančného vyrovnania.
Článok VII.
Zmluvné pokuty
7.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich pokutách:
- zhotoviteľ má právo vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý aj započatý deň omeškania úhrady faktúr.
- objednávateľ má právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dohodnutej ceny za každý aj započatý deň omeškania diela.
7.2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu nesplnenia ustanovení v tejto zmluve
uvedených jednou zo zmluvných strán, poškodená strana má právo vymáhať od strany, ktorá
zavinila, že druhý účastník od zmluvy odstúpil náhradu škody na úhradu preukázateľných
nákladov, ktoré jej vznikli predmetným odstúpením od zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII bod 7.1 tejto zmluvy.

Článok VIII.
Garancia zhotoviteľa
8.1 Predmet zmluvy bude dodaný v súlade s legislatívou platnou v SR.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.
8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných
mu objednávateľom, alebo dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak
zhotoviteľ nevhodnosť odovzdaných vecí, alebo pokynov nemohol zistiť alebo pokiaľ
objednávateľ napriek upozorneniu na ich nevhodnosť trval na ich použití (vecí) alebo
dodržaní (pokynov).
8.4 Objednávateľ nemá právo na nároky z vád diela, pokiaľ objednávateľ neoznámi
zhotoviteľovi vady diela:
- bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,
- bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti
alebo pri prevzatí diela,
- bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej
starostlivosti, najneskôr do 6 mesiacov od odovzdania predmetu diela.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
9.1 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že boli oboznámené a súhlasia s obsahom
tejto zmluvy.
9.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu
a každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis po podpise obidvoma zmluvnými
stranami.
9.3 Ustanovenia v tejto zmluve uvedené môžu byť zmenené zo strany jej účastníkov len
písomnou formou a nadobúdajú platnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami.
9.4 V prípade, že sa niektorá časť zmluvy stane neplatnou, nemá to žiadny vplyv na platnosť
zmluvy ako celku.
9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
9.6 Ostatné náležitosti v tejto zmluve neuvedené sa riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

V Turč. Štiavničke, dňa 2.8.2018

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

V Martine dňa 2.8.2018

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

