
Zmluva o dielo č. ll10l2020
uzayretá podloa 536 a násl. Obchodného zákonníka

čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Qbjednávatel' : Obec Zámutov
tČo : 003 32968, DIČ :2020631943
v zasttlpení : Stanislav Duda, starosta obce
sídlo : Obecny rad, Zámutov č.434, PSČ :094 15

bankové spojenie:VÚB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Tellfax: +42l 449630l
E mail : zamutov@zamutov.sk
( v d'alšom texte len ako ,,objednávatelo")

I.2 Zhotovitelo z Jozef Tabačko,
tČo : 40555763DIČ : l 0707 5486l
sídlo :Zámutov 682 , 09415 Zámutov
zasttryeny : Jozef Tabačko,

Tel: 0918 690 352
bankové spojenie : Slovenská sporitelŤa, a. s.

IBAN: SKl7 0900 0000 005 1 2524 2532

( v ďalšom texte len ako ,,zhotovitel"')

čl rr.
V chodiskové podklady

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka áotovitel'a (rispešného achádzaéa), ktorá po
vzájomnom odsrihlasení zmluvn; mi stranami tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.2 Náaov stavby (zákazky): Ostatné zariadenie - 12 B.J. n.š.
2.3 Miesto stavby : Zámutov

článok In.
Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteí sazavázuje, že predmetom zrnluvy je závázok zhotovitel'a riadne avčas vykonať dielo
,,Ostatné zariadenie - 12 B.J. n.š." v obci Zámutov podl'a opisu predmetu obstarávania a v sírlade
s cenovou ponukou a kalkuláciou podl'a vykazu v mer,

3.2 Zhotovitel' sa zav'ázuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednosť podl'a pokynov
objednávatel'a.

3.3 V prípade, ak poěas realizácie diela dójde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v sírlade
s opisom predmetu obstarávania a s cenovou ponukou, je zhotovitel'povinn} práce na diele zastaviť a



na tieto skutoěnosti písomne upozorniť objednávatel'a hneď ako ich zistil. Objednávatel'bude povinný
do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spósobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

čt. rv
čas pr,Nrnra

4.1 Zhotoviteí sa zavázuje dokončiť a odovzdať objednávatelbvi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v čl. II. tejto zmluvy.
- termín zahájenia: do 3 dni od odovzdania staveniska
- termín ukoněenia : do 30 dní od zahájeniaprác

4.2 Dobaplatnosti tejto zmluvy je do ukoněeniarealizácie diela.
43 Časť zmluvy qýkajúca sa záručných podmienok je platná do uplynutia zráručnej doby.
4.4 Objednávatel' sa zaviaže, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú

cenu v súlade so zmluvou.
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na úěely zmluvy sa dielo bude považovať za riadne vykonané

a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez a\ýchkol'vek vád a nedorobkov.

čl. v
Cn,xn uola

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu Čt. In je stanovená vsúlade
s požiadavkami obstarávatel'a uveden;ými vo ,ý^e na predkladanie ponúk a na základe výkazu qýmer
a d'alšími dojednaniami, a je nasledovná :

l l ll ll l ll l l l l l l l l l l l /l ll ll l l
llllllllllll/lllllllllllll/l,

cena diela celkom (Zhotovitel'nie ie platca DPH) 54.924,85

5.2 Celková cena je stanovená v zmysle zákonaě. 1811996 Z. z. a je doložená kalkuláciou podl'a v kazu
q mer, ktor je prílohou tejto zmluvy.

5.3 V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, írdržbu vypratanie
zaiadenia staveniska.

ó. vr
PLATOBNÉ pouvnnxry

6.1 Cenu za zhotovenie diela zap|atí objednávatel' na zák|ade faktrir, ktoré zhotovitel' doručí
objednávatelbvi a to zapráce (dielo) skutočne vykonané.

6.2 Faktrira sa bude považovať za doruěen , ak bude doruěená ako doporuěená zásielka alebo bude
osobne prevzatá v podatelhi objednávateťa a dátum prevzatia bude písomne potvrden .

6.3 Lehota splatnosti fakt r bude 30 dní od doručenia faktriry objednávateťovi, za podmieŇy že bola
objednávatelbm schválená v zmysle nasledujriceho bodu.

6.4 Objednávatel' skontroluje ridaje, uvedené vo faktrire do 5 pracovn ch dní a v prípade zisten ch
rozdielov móže objednávatel' faktírru vrátiť k prepracovaniu Ak v uvedenej lehote nezašle
objednávateť fakt ru k prepracovaniu, povžuj e sa za schválenri.

6. 5 Objednávatel' neposkytuj e zhotovitelbvi žiadne zálohové platby.
6.6 Fakt ra musí obsahovať náležitosti podlh 71 Zákona ě. 22212004 Z. z. v zrtení neskorších

predpisov, zisťovací protokol potvrden poveren; m pracovníkom objednávatel'a a sírpis vykonan; ch



prác. V prípade, žefaktúranebude obsahovať tietonáležitosti, objednávatel'je oprávnený vrátiťju na
prepracovanie, v takom prípade sa preruší lehota splatnosti ť do doručenia opravenej faktúry.

čl. vrr
KONEČNÁ FAKTÚRA

7.1 Konečnáfaktúrabude zhotovitelbm doručená objednávatelbvi po podpísaní preberacieho protokolu.
7.2 Konečnáfaktúra bude obsahovať rozpis dovtedy fakturovaných čiastok, zréňok a celkovú sumu,

v prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady
a nedorobky, objednávateí zadrží adekvátnu ěiastku z konečnej faktúry ž do úplného odstránenia
vád a nedorobkov.

čt. vrrr
PODMIENKY VYKONA}{IA DIELA

8.1 Zhotovitel'vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpeěenstvo.
8.2 Objednávateí bude povinný odovzdať stavenisko vypratané ák, aby zhotovitel' mohol na ňom zaěať

práce v súlade s projektom a s podmienkami tejto zmluvy.
8.3 Funkciou koordinátora bezpeěnosti na stavenisku bude poverený zhotovitel', koordinátor bezpeěnosti

sa zaviaže zabezpeéiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z1.7.2006;
v prípade porušenia qýchto povinností a vmiku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude
tito znášať koordinátor bezpečnosti.

8.4 Zhotovitel' bude zodpovedať za čistotu a poriadok na stavenisku; áotovitel' odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú qýsledkom jeho činnosť.

8.5 Uhradením jednotliqých faktur objednávatelbm nezramená zároveň prevzatie časti diela, ktorá je
uvedená v rozpise prác jednotliqých faktur, zhotovitel' je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho
bezchybný stav k spokojnosti objednávateíaaždo protokolárneho odovzdania diela.

čt. tx
VÝROBNÉ PODKLADY

9.t Objednávatel'sa zav'ámljq že poskytne áotovitelbvi vrozsahu nevyhnutnom potrebné spolu-
pósobenie, spočívajúce najmá v priebežných konzultáciách poěas priebehu výstavby.

člx
zÁvnnnčNE usTANovEltIA

l0.1 Zhotovitel'sa zavázuje, že nebude prenášať na objednávatel'a svoje závázky voěi šátnym orgánom,
samospníve, daňoqým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným
právn ickým a fy zickým osobám.

10.2 Ostatné podmienky avďahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikovarré v zmluve, sa budú riešiť
v súlade s Obchodným zákonník om, Zákon é. 5 13 / l99 1 Zb. z. a jeho novelami.

l0.3 Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy je pfiloha č. 1 - rozpočet diela v súlade s cenovou ponu-
kou.

10.5 Objednávatel'ma právo odstúpiť od zm|uvy z dóvodov podstatného porušenia zmluvy.
10.6 Podstatn;ým porušením zrrrluvy zo strany zhotovitel'a sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmá

- porušenietechnologickejdisciplíny,
-, straá oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,

l0.7 Učinky odstupenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstupení druhej zmluvnej
strane.



10.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a úěinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia v zmysle zákona ě. 54612010 Z. z

l0.9 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto ZoD stane neplatným v dósledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a ES, nespósobí to neplatnosť celej ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade
zavázujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým
platným ustanovením tak, aby bolzaclrovaný účel ZoD aobsah jednotliých ustanovení ZoD.

l0.10 Zmluva bude vyhotovená vtroch rovnopisoch; objednávatel'obdrží dva rovnopisy a zhotovitel'
jeden rovnopis.

y zámutove, dňa
4/f, íc _? c2O

Za zhotovitel'a :

stanislav Duda - starosta obce utov JozefTabačko ML

v zámutove, dňa {,0,e./0J()

Za objedná
TABAČroffi
094. 15 Zámutov t54

lČp;.+g sss 763

Zamutov-MV
Zvýraznenie

Zamutov-MV
Zvýraznenie

Zamutov-MV
Zvýraznenie


