
/
ZML VA O DIELO NA REKO ŠTRUKCru F SÁDNEJ A TRE EJ ČA TI HROBKY

RODINY FORGÁCH A OBEC OM C TORÍNE V OBCI HALIČ č. 112014

uzavretá podra § 536 - 656 a nasl. Obchodného zakonníka č.s 13/1991 Z.z. \ znení neskorMch
predpísO\ po zmene 426/2002 Z.z.

medzi

Objednávateľom: Obec Halíč

zastúpenou: starostom obce Vladimírom Rchanekom

so sídlom : Ulica mieru č. 68. 985 II Hali

vo veciach technick)ch: Vladimirom Rehanekom

bankové spojenie: K5 I560000000060087~00 I

IČO: 00316091

a
Zbotovitel'om: Marian Záhorský - TUCCO

zastúpeným Marianom Záhor kým

'o sídlom O\ohradská 2361 24, 984 OI Lu enec

bankové spojenie K4531 0000000043300781 08

IČO: 30508037 DiČ: 1031661246

zapísaný v Živnostenskom reg.: 606-4548

t.
Predmet plnenia

t. Predme10m zmluvy je zholOvenie díela :

RekollštrukciajflSádllej a strešllej časti "robÁy rodillY Forcác" lIoobecllom cilltoTÍlle v Haliči.

Rozsah prác je uveden) \ cenovej ponuke. ktorá je neoddeliternou časťou tejto zmluV),

Objedná ater sa zaväzuje lOto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podra čl. Il.
tejto zmluV).

II.

Cena

Zhotoviter zhotoví celú stavbu - rekon trukciu v rozsalul, kvalite a lehotách podra tejto zmluv).
Celková cena diela .za splnenie predmetu tejlO zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.

18/1996 Z.z. o cenách bez DPH. Zhotoviteľnieje platcom DPH

Cena bez DPH 4750,- EUR

Cena vrátane DPH 4750,- EUR

K zmene ceny diela môže dôjsť len \ nasledo\ ných prípadoch:

al pokiar si objednávateľ vyžiada plsomnou formou zväčšenie alebo znlensenie rozsahu tavebných

prác predmetného diela s od úhlasenym a zmenenym rozpočtom rekonštrukcie

bi pokiar dôjde na základe požiadavk) objedná\atera k inému rie'eniu predmetného diela.

pok iar bude odsúhlasený a potvrdeny zmenený rozpočet rekonštrukcie.

cl len vzájomnou dohodu oboch zmluvných strán písomnou formou zaznamcnanou v v stavebnom

denníku a na základe dodatkov k zmluve o dielo.

dl V prípade legislatívnych zmien. cien vstupov, 1Il0ácie je možné upravíť ceny dohodou oboch
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zmluvných stran.

m.
Lehota výstavby diela

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovil stav bu v dohodnutom čase:

termín začatia prác: 032014

termín ukončenia prác: 052014

2. Predíženie doby vý tavby:

Zhotoviteľ má právo na predíženie lehoty výstavby diela v prípade:

al množstva alebo povahy prác dodatočne vyžiadaných objednavateľom,

bI obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok.

ef zdržania, chyby alebo prekážky spôsobených objednávateľom.

df zvláštnych okolnosti, nezav inen}ch porušel1lm pov Jnnosll zhotoviteľa. alebo niekoho za koho

zhotoviteľ zodpov edá,

ei ak objednávateľ je v ome kaní s odovzdaním taveniska v zmluvnom term ine. Objednávateľ

dodatkom k zmluve o dielo prediži termin ukončel1la diela o počet dní, o ktoré bude odovzdanie

staveniska v orne kani,

IV.

Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je hrobka rodiny Forgách na obecnom cintoríne v Haliči.

V.
Vykonávanie diela

l. Stavebné práce vykonávané zhotoviteľom diela mu ia byt' vykonané podľa technologick)ch
postupov v zmy le STN platn)ch v čase realizácie diela. pri dodržaní predpisov o bezpečnosti

a ochrane zdravia pri práci.

2. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru LOdpovedného pracovníka, ktorý je uvedený
v zmluve o dielo.

3. Zhotoviteľ poveruje touto funkciou pracovníka, uvedeného v zmluve o dielo. Tento je opravnený
ho zastupovať pfi prevzatí staveniska. mesačnom odondávaní vykonaných prác. vypracovaním
dodatkov vyplývajúcich z naviac prác poi.adovaných objednávateľom a odsúhlasených vopred
oboma zmluvnými stranami, ako i prí odovzdaní - preberaní ukončeného diela.

4. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude V}konávaný osobne a každá zmena bude zaznamenaná
do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.

VI.

Záručná doba a jej pi) nutie

I. Zhotov iteľ poskytne objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 3 rok}

( 36 mesiacov)

2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne odstraňovaním vád predmetu diela do lOdní od uplatnenia
pisomnej reklamácie objednávateľa. ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Povinnosťou
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zmluvných strán pri Illkto uplatnenej reklamácii je dosllIvit" sa na llIvenisko cieľom

odsúhlasenia identifikácie vád, jej rozsahu, spôsobu a termínu bezplatného odstránenia.

4. V prípade neodstrániteľnejvady je pov inný po kytnúť nové bezch) bné plnenie.

VU.

Platobné podmienky

I. Fakturácíu vykonáva zhoto,iteľpod!'a skutočne prevedených a odberateľom prevzatých prác raz
do meSIaca. alebo naraz po zhotoveOl diela.

Podkladom na úhradu bude zástupcom objednávateľapodpisaný úpi vykonanych prác.

, Zmluvné stran) dohodnú lehotu na úhradu ceny do 30 dní po tom. ako objednávate!' dOSllIne od

zhotoviteľavystavenú faktúru.

3. FaktÚr) budú uhrádzané bezhotovo mým platobným stykom.

VJTI.

Odovzdanie a prevzatie diela

I. Zhotovite!' písomne alebo ústne oznámi objednavateľovlpripraveno l' na odovzdanie diela
najneskôr IO dni pred temlinom. ked) b) malo byť dielo prípravené na odovzdanie.

2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa najneskôr do lOdní od písomnej alebo ústnej
výzvy zhotoviteľa príde na preberacie konanie.

3. Ak zhotovitel' dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave. aby mohlo slúžil' svojmu účelu.

objednávatel' so zhotovite!'om spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo
ucelených častí diela.

4. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jcho ukončenia nie je zhotoviteľv omeškani so
splnen im, ak preberacie konanie bolo za até v posledn) deň lehoty. ktorej sa mohlo pod!'a zmluv)
o dielo plniť.

IX.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na t)'·chto pokutách a sankciách:

I. V prípade. že zhotoviteľnedodrží term my plnenia dojednané v tejto zmluve. uhradí

objednávate!'ovi zmluvnú pokutu vo vý ke 0.5 % z cen) predmetu plnenia za každý začal) mesiac
omeškania

2. V prípade zhotovenia ch) bného diela uhradí zhotov iteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 'o výške

0,5 % z cen} predmetu zmluvy (prípadne z cen) jeho chybnej častí).

3. V prípade ome kania objednávate!'a s platením faktúty (alebo splátky) uhradí objednávateľ

zhotovite!'o,i úrok) z ome kania vo v)·ške 0.05% z nezaplatenej sumy za každý deň ome kania.

4. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmlu\ou hradí pov inná strana. nezavisle od toho. či a v

akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnostÍ. ktorú možno vymáhat' samostatne.

X.
Rozhodcovská doložka

Zmluvné strany tejto zmluvy a dohodlí. že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych
vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou. vrátane porov
o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní
Rozhodcovskému súdu Lučenec zriadenému pri Rozhodcovský súd Lučenec. s.r.o.. Cintorinska 7.
984 Ol Lučenec, IČO: 45494134. zapisana v Obchodnom regi tri Okresného súdu Banská By tnca,
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odd. Sro. vložka . 182421 . Zmluvné stran} sa rozhodnutiu V}danému v rozhodcovskom konaní
podriadia s tým. že takéto rozhodnutíe bude pre zmluvne stran) konečné a :záväzné.

XI.

Ostatné dojednania

I. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie
na iné zmluvné účely.

XII.

Záverečné ustanovenia

I. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.

2. Meniť alebo dopiňať text tejto zmluV} možno len fomlOu písomných dodatkov dohodnut)ch v

celom rozsahu a podpísaných oprávnenými :zástupcami oboch zmluvných strán.

3. V ostatných otázkach neupravenych touto zmluvou platía predovšetk-ým u tanovenia Obchodného

zákonníka. najmä o zmluve o diele, a o tamé všeobecne :záväzné predpis} platné lovenskej

republike.

4. Táto zmluva Ja V}hotovena v 2 rovnopisoch, z ktor)ch každá trana obdrží po I vyhotoveni.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť d"om podpísania oboma zmiuvnymi stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia na webovej stránke odberatefa.

V Haličii dňa 24.03.2014

.............~ ~.~.~ .\ .
za objednávatel'a
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