
Zmluva o dielo č. 311112020
uzaruretá podl'a 536 a násl. Obchodného zákonníka

čl. r.
Zmluvné strany

1.1 Qbjednávatel' : Obec Zámutov
tČo : 003 32968, DIČ :202063t943
v zastúpení : Stanislav Duda, starosta obce
sídlo : Obecny irad, Zámutov ě. 434, PSČ : 094 l5
bankové spojenie:VÚB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Tel/fax : +42| 4496301
E mai| : zamutov @zamutov. sk
( v d'alšom texte len ako ,,objednávatel"')

|.2 Zhotovitelo : PLANGAS-TRANS .r.o.
tČo : 36 477 605, DIČ : 2020001 643
sídlo : Budovatel'ská277Dl33, Vranov nad Toplbu 093 0l
zast peny : Lubomír Plančár
Tel: 0905 27l 364
E mail: plan gas@plangas.sk
bankové spojenie : SLSP , SK7909 0000 0000 562862227

( v ďalšom texte len ako ,,zhotovitel'66)

čl rr.
V chodiskovépodklady

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zhotovitel'a ( spešného uchátdzaěa), ktorá po
vájomnom odsrihlasení zmluvn mi stranami tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.2 Náaov stavby (zákazky): Rozšírenie STL plynovodu
2.3 Miesto stavby ; Zámutov

čtánot m.
Predmet zmluvy

3.1 Zhotovitet sazaván$e, že predmetom zmluvy je závázok áotovitel'a riadne avčas vykonať dielo
,rRozšírenie TL plynovodu" v obci Zámutov podl'a opisu predmetu obstarávania a v srilade
s cenovou ponukou a kalkuláciou podl'a v kazu q mer,

3.2 Zhotovitel' sa zavázuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnri 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 áotoviteť povinnl práce na diele zastaviť a
na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávatel'a hneď ako ich zistil. Objednávatel'bude povinn;
do desiatich pracovn}ch dní roáodnriť o spósobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.



čt. rv
čas pr,NnNra

4.1 Zhotovitel' sa zavázuje dokončiť a odovzdať objednávatelbvi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v ěl. II. tejto zmluvy.
- termín zahájenia: do 3 dni od odovzdania staveniska
- termín ukoněenia : do 60 dní od zahájeniaprác

4.2 Dobaplaírosti tejto zmluvy je do ukončeniarealizácie diela.
4.3 Casť zmluvy tykajúca sa záruěných podmienok je platná do uplynutia záručnej doby.
4.4 Objednávatel'sa zaviaže, že riadne vykonané dielo prevezme azaplati za jeho vykonanie dohodnutu

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

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

Cl. v
CBNa nrBI-1

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čt. ttt je stanovená v súlade s požiadavkami
obstarávatelh uveden;ými vo výzve na predkladanie ponúk a na základe vykazu v,ýmer a ďalšími
dojednaniami, a je nasledovná:

Cena celkom bez DPH 1l .907,00
Celkom2OoÁ DPH 2.381,40
cena diela celkom l4.288,40

5.2 Celková cena je stanovená v zmysle zákonaé. 18/1996 Z. z. a je doložená kalkuláciou podl'a vykaan
vl mer, ktor je pdlohou tejto zmluvy.

5.3 V cene za zhotovenie diela sri obsiahnuté aj nráklady na vybudovanie, prevádzku, ridržbu vypratanie
zar iadenia staven i ska.

čt. vr
pr,^lrorlrt PODMIENKY

6.1 Cenu zazhotovenie diela zaplatíobjednávat eí nazáklade faktur, ktoré áotoviteť doručí
objednávatel'ovi a to zapráce (dielo) skutočne vykonané.
6.2 Faktiría sa bude považovať za doručen , ak bude doručená ako doporuěenázásielka alebo
bude osobne prevzatáv podateťni objednávateťa a dátum ptevzatiabude písomne potwden;i.
6.3 Lehota splatnosti faktir bude 30 dní od doručenia fakt ry objednávateťovi, za podmienky že
bola objednávatel]om schviálená v zrnysle nasledujriceho bodu.
6.4 Objednávateť skontroluje ridaje, uvedené vo fakture do 5 pracovn ch dní a v prípade
zisten}ch rozdielov m6že objednávateť fakturu wátiť k prepracovaniu Ak v uvedenej lehote
nezašle objednávateť faktriru k prepracovaniu, považuje sa za schválen .

6.5 Objednávateí neposkytuje zhotoviteťovi žiadne zálohové platby.
6.6 Faktura musí obsahovať náležitosti podťa 71 Zakonač.22212004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zisťovací protokol potvrden poveren; m pracovníkom objednávateťa a sripis
vykonan ch prác. V prípade, že fakttna nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateťje



oprávnený vrátiť ju na prepracovanie, v takom pdpade sa preruší lehota splatrrosti až do
doručenia opravenej faktúry.

čt. vtl
KONEČNÁ FAKTÚRA

7.1 Konečná faktura bude áotoviteťom doručená objednávateťovi po podpísaní preberacieho
protokolu.
7.2Konečná faktura bude obsahovať rozpis dovtedy fakturovaných čiastok, zrážok a celkovú
sumu, v prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady
a nedorobky, objednávateí zadrži adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného
odstránenia vád a nedorobkov.

čt. vuI
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel'vykoná dielo na svoje náklady anavlastné nebezpečenstvo.
8.2 Objednávatel'bude povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby áotoviteť mohol na
ňomzačať práce v súlade s projektom a s podmienkami tejto zmluvy.
8.3 Funkciou koordinátorubezpečnosti na stavenisku bude poverený áotoviteť, koordinátor
bezpečnosti sazaviaže zabezpečíť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č.
396 z 1.7 .2006; v prípade porušenia qýchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich
porušením, bude túto zrášať koordinátor bezpečnosti.
8.4 Zhotoviteť bude zodpovedať za čistotu a poriadok na stavenisku; zhotoviteť odstráni na
vlastné nráklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosť.
8.5 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateťom neznamená zátroveňprevzatie časti diel4
ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých fakttlr, zhotoviteť je povinný ldůiavať dielo, starať
sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateía až do protokolarneho odovzdania diela.

čl rx
vÝnonnÉ poDKLADy

9.1 Objednávatel sazavázt$e, že poskytne zhotovite]]ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolu-pósobenie, spočívajúce najmá v priebežných konzulííciách počas priebehu výstavby.

čt. x
zÁvpnnčNp usraNovENIA

10.1 Zhotoviteť sa zavázuje, že nebude prenášať na objednávatel'a svoje závázky voči štátnym
orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poistbvni, uradu práce a
ostatn;im právnick;ým a fyzickým osobám.
10.2 Ostatné podmienky avďahy medzi zmluvn;imi stranami, nešpecifikované v zrtluve, sa
budú riešiť v súlade s Obchodným zrákonníkom,Zékonč.51311991Zb. z. a jeho novelami.
10.3 Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - rozpočet diela v súlade s cenovou
ponu-kou.
l0.5 Objednávateť ma právo odstupiť od zmluvy z dóvodov podstatného porušenia zmluvy.



10.6 Podstatn;ým porušením zmluvy zo strany zhotoviteťa sa pre účely tejto zmluvy rozumie
najmá

- porušenietechnologickejdisciplíny,
-, strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,

10.7 Učinky odstupenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznátmeniao odstupení druhej
zrrlurmej strane.
10.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmys|e ziú<onač, 54612010 Z. z
10.9 Ak sa akékoltek 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 noqým platným
ustanovením tak, aby bol zachovaný účel ZoD a obsahjednotlivých ustanovení ZoD.
10.10 Zmluva bude vyhotovená v troch rovnopisoch; objednávateť obdrží dva rovnopisy a zhotovitel'
jeden rovnopis.

Vo Vranove nad Topfou, dňa /,ť ///,il

Za objednávatel'a :

stanislav Du da - starosta obce zámutov

Za zhotovitel'a :

I_]ubomír Planéár - konatel'
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