Zmluva o dielo

zatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Buzitka

Sídlo:

Buzitka 126, 985 41 Šávoľ

Zastúpená:

Helena Ševčíková - starostka obce

IČO:

00315982

DIČ:

2021115019

Bankové spojenie:

VÚB BANKA, číslo účtu: SK63 0200 0000 0000 1672 0352 a
a

Zhotoviteľ:

Mátyáš Štefan

Sídlo:

Buzitka 88, 985 41 Šávol

Zastúpená:

Štefan Mátyáš

IČO:

32608268

DIČ:

1029829218

Bankové spojenie: ČSOB a. s., číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 0789 7330
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodný úrad Lučenec - 0zP -201 1/05267-2.
Číslo živnostenského registra: 606-3 534

Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: murárske práce, maľovanie
priestorov, montáž a dodávka kazetového systému, zabudovanie balkónového otvoru a
demontáž dreveného obkladu.
2.2 Názov diela: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Buzitka
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí
zmluvne dohodnutú cenu podľa Či. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami
stanovenými v č1. V. tejto zmluvy.

Č1. III
Čas a miesto plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: do 30.06.2014
Dielo bude možné realizovať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,30 do 15,30 hod. Zmenu
pracovného časuje možné dohodnúť s užívateľom objektu na základe jednorazového
povolenia.
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela
uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na
strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie
diela.
3.3 Miesto vykonania diela: Kultúrny dom Buzitka
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak je
riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byt vykonané v
súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi
zápisom o odovzdaní a prevzatí podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

Č1. IV
Cena
4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka
zhotoviteľa stanovená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za
vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú, vrátane
nákladov na dopravu atď..
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne: 5 036,11 €
4.3. Položkovitý rozpočet ceny diela tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou
súčasťou.
4.4 V prípade prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec zm1uy alebo prác resp.
zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mat
vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené
písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác naviac bude stanovená rovnakým spôsobom
ako pri stanovení ceny o dielo podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, po vzájomnej dohode
zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť

objednávateľovi potrebu vykonania prác naviac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky
predvídať spolu s cenovou ponukou.

Č1. V
Platobné podmienky
5.1 Zhotoviteľ predloží faktúru za riadne vykonané dielo až po ukončení všetkých prác, na
základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2 Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa riadneho vykonania diela. Objednávateľovi
bude predložená po vykonaní diela v celom rozsahu. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných
prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a
prevzatí diela potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 15 dní od jej doručenia
objednávateľovi.
5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ ju vráti
zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predfaktúru vystavenú zhotoviteľom na materiál v
sume 1600,00 €.

Čl. VI
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady
6.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok.
6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo ako celok, v súlade s platnými slovenskými
technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
6.3 Záručná doba riadne vykonaného diela je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom
odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom
uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
6.4 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na diele má objednávateľ právo
žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej
reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky
možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť
objednávateľ na náklady zhotoviteťa.

6.7 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a
požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť
bezchybnými.
6.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady
diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Č1. VII
Záverečné ustanovenia
7.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej v1e a svojím
podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. 7.2
Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
7.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
7.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú jedna určená pre
objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
7.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7.6 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Buzitke, dňa 6.2.2014

V Buzitke, dňa 6.2.2014

.............................................

.............................................

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo – krycí list rozpočtu

