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ZMLUVA O DIELO A ZHOTOVENIE STAVBY č. 18/06/2013

uzavretá podľa § 536 - 565 a na l. Obchodného zákonnika č.513/1991 Z.z. v zneni neskoršich
predpi ov po zmene 42612002 Z.z.

medzi

Objednávatel'om:

zastúpeným

vo veciach technických

so sídlom

bankové spojenie

IČO:

Zhotovitel'om:

Obec Halič

Vladimír Rehanek- starosta obce

Ján eupauer

Ul. mieru Č. 66, 985 11 Halič

Prima banka, č.u.6008744001/5600

OO 316091

a
SYOMA S.r.O.

zastúpeným Marian Svorad

vo veciach technických Zoltán Béreš

o sídlom Podjavorinská 21,984 OI Lučenec

bankové spojenie UniCredit Banka Lučenec č. u. 662210700211111

IČO 36622796 DiČ 2021776889 IČ DPH: SK2021776889

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke Č. 8856/S

l.

Predmet plnenia

l. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela podra projektovej dokumentácie

" Výstavba chodníka pre peších v obci Halíč"

a.) pod ra priloženej projektovej dokumentácii a rozpočtu stavby

Objednávater sa zaväzuje toto dielo pre\ ziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podra čl. Il.
tejto zmluvy.

ll.

Cena

Zhotovíter zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehotách podra tejto zmluvy. Celková cena diela
za plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona Č. 1811996 Z.z. o cenách
bez DPH a aj S DPH.

Ceoa bez DPH 1~.557,78 EUR

DPH 20% 2.911,56EUR

Cena vrátaoe DPH 17A69,34EUR

Slovom: edemná ťtisíc štyristo esťdesiatdeväťeur tridsaťštyri centov

Y pripade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného

charakteru alebo prác navyše oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané
v stavebnom denniku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.

Práce a dodávky navyše sa zhotovitel' zaväzuje pre objednávatel'a vykonať na základe pisomného
dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého
predmetom bude hlavne cena. druh, rozsah a termíny plnenia prác navyše a odpočet nerealizovaných



prác a dodávok. ZhotoviteJ' nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky resp.
odsúhlasenia prác navyše technický m dozorom objednávaterá. Pre vznik nároku zhotovitera na
vystavenie faktúry je potrebné uzaHieť dodatok k tejto zmlu e. Pre oceňovanie prác navy e ako
i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záv äzné jednotkové ceny uvedené \ cenovej pecifikácii
prác a dodávok zhotoviteJ'a v predloženom Súťažnom výkaze výmer. V prípade prác a dodávok
navyše, pri k"torých nie je možné tanoviť cenu na základe jednotkových cien podra cenovej
pecifikácie úťažného výkazu výmer bude cena t)chto prác určená dohodou zmluvných strán.

Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávaterom meniť len vo
výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou všeobecne záväzným
právnym predpisom a to písomným dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu ešte nevykonaných
a nevyfakturovaných prác.

Faktúra vystavená v súlade s touto Zmluvou o dielo je splatná do 30 dní odo dňa V)'stavenia
faktúry.

m.
Lehota v)'stavby diela

I. ZhotoviteJ' sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:

termin zahájenia prác: .01.07.2013

temlín ukončenia prác: 10.08.2013

2. Predíženie doby výstavby:

Zhotovitel' má právo na prediženie lehoty výstavby diela v prípade:

al množstva alebo povahy prác dodatočne vyžiadaných objednávaterom.

bi obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok,

cl zdržania, chyby alebo prekážky pôsobených objednávaterom.

dl zvláštnych okoino ti, nezavinených porušením po inností zhotoviteJ'a, alebo niekoho za koho

zhotoviteJ' zodpovedá.

el ak objednávate!' je v omeškaní s odovzdaním taveniska \ zmluvnom temlíne. Objednávater

dodatkom k zmluve o dielo pred iži termín ukončenia diela o počet dní, o ktoré bude odo zdanie

staveniska v omeškani,

f! zi tenia vady projek"tu. k"toré prekážajú riadnemu vykonávaniu tavebných prác na diele, a tým

prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje

lehota výstavby na jeho dokončenie.

rY.

Miesto zhotovenia diela

Mie tom zhotovenia diela je KÚ Halič - obec Halič.

V.
Vykonávanie diela

I. Stavebné práce vykonávané zhotoviterom diela musia byť vykonané podJ'a technologických
postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti

a ochrane zdravia pri práci.

2. ObjednávateJ' poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika, ktorý je uvedený
v zmluve o dielo.

3. Zhotoviter poveruje touto funkciou stavbyvedúceho, uvedeného v zmluve o dielo. Tento je
oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska. mesačnom odovzdávaní vykonaných prác,
vypracovaním dodatkov vyplývajúcich z naviac prác požadovaných objednávaterom



a od úhlasených vopred oboma zmluvn)mi stranami, ako i pri odovzdaní - preberaní ukončeného
diela.

4. Styk objednávateľa so zhotoviterom bude vykonávaný osobne a každá zmena bude zaznamenaná
do tavebného denníka vedeného zhotoviteľom.

5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na voje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

6. Zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa. na jeho pozemku, objednávateľ znáša nebezpečen tvo
kody zhotovovanej veci a je jej vlastníkom.

VI.

Záručná doba a jej plynutie

I. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 3 roky

( 36 me iacov)

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

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s od traňovaním vád predmetu diela do IO dní od uplatnenia
písomnej reklamácie objednávatera, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Povinnosťou
zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamácii je dostaviťsa na stavenisko s ciel'om
odsúhlasenia identifikácie vád,jej rozsahu, spôsobu a termínu bezplatného odstránenia.

4. V prípade neodstrániteľnej vady je povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie.

Vil.

Platobné podmienky

I. Fakturáciu vykonáva zhotovíter podľa skutočne prevedených a odberateľom prevzatých prác Ix
do mesiaca.

Podkladom na úhradu bude zástupcom objednávateľa podpí an)' súpi vykonaných prác.

2. Zmluvné trany dohodnú lehotu na úhradu ceny do 30 dní po tom, ako objednávater dostane od

zhotoviteľa vystavenú faktúru.

3. Faktúry budú uhrádzané bezhotovo tným platobným stykom.

VIn.

Odovzdanie a prevzatie diela

I. tavenisko podľa § 43i Stavebného zákona odovzdá objednávateľzhotoviterovi písomným

zápisom - protokolom pred zahájením prác, resp. o jeho vybudovanie požiada zhotoviteľa.

2. Zhotovíteľ písomne alebo ústne oznámi objednávateľovi pri pra enos!' na odovzdanie diela
najneskôr lOdní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

3. Objednávatel' na základe oznámenia zhotoviteľa najne kôr do lOdní od písomnej alebo ústnej
výzvy zhotoviteľa príde na prebera ie konanie.

4. Ak zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave. ab) mohlo slúžiľ svojmu účelu,

objednávateľ so zhotoviterom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo
ucelených častí diela.

5. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je zhotoviteľv omeškaní so
splnením. ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty. ktorej sa mohlo podľa zmluvy
o dielo plníl'.



IX.

Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:

J. V prípade, že zhotoviter nedodrží tenniny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí

objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny predmetu plnenia (prípadne z ceny jeho

časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za každý začatý me iac omeškania.

2. V prípade zhotovenia chybného díela uhradí zhotovitel' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške

0,05 % z ceny predmetu zmluvy (prípadne z ceny jeho chybnej časti).

3. V prípade omeškania objednávatel'a s platením faktúry (alebo splátky) uhradí objednávatel'

zhotovíterovi úro"'Y z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň orne kania.

4. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradi povinná strana, nezávi le od toho, či a v

akej výške vzníkne druhej strane koda porušen im povinnosti, ktorú možno ymáhať samostatne.

X.
Ostatné dojednania

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

Xl.
Záverečné ustanovenia

I. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej ob ahu.

2. Meniť alebo dopíňať text tejto zmluv)' možno len fonnou písomn)ch d datkov dohodnutých v

celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvn)ch trán.

3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platía predovetkým u tanovenia Obchodného

zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné v eobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej

republike.

4. Táto zmluva ja vyhotovená v 2 rovnopí och, z ktorých každá strana obdrží po I vyhotovení.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinno ť dňom podpí ania oboma zmluvnými stranami.

V Haliči dňa 18.06.2013

Obec Halič

j

obJ
Vladi

SVOMA .r.o., Lučenec

'.r.o.
01lutenK
~1 001


