ZMLUVA O DIELO č. 201810001
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ (IČ DPH):
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
BIC (SWIFT) kód:
Kontaktná osoba:

Telovýchovná jednota Slovan Halič
Športová 6, 985 11 Halič
Tibor Hochholczer- Predseda TJ
14223643
2021228561
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK29 0900 0000 0000 5932 9046
GIBASKBX
Tibor Hochholczer, tel. 0949 593 426, e-mail: sipik8863@azet.sk

2. Zhotoviteľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ (IČ DPH):
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
BIC (SWIFT) kód:
Kontaktná osoba:

IVO, spol. s r.o.
Družstevná 1, 900 23 Viničné
Ing. Peter Švorc, konateľ
36 800 911
SK 2022415681
Slovenská sporiteľňa,a.s.
SK50 0900 0000 0001 8957 2896
GIBASKBX
Ing. Peter Švorc, tel. 0905 28 28 66, email: ivotgivosro.sk

ČI. II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je zhotovenie automatického závlahového systémuna hlavnom futbalovom
ihrisku v obciHalíč.
2. Zhotovíte!' sa zaväzuje, že zhotoví dielo v súlade s cenovou ponukou, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy o dielo ako Príloha č. 1.
3. Zhotoviteľsa ďalej zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky
relevantné platné normy STN, ON, TP. Všetky závady a nedostatky zistené pri preberaní diela, ako
aj všetky škody ním spôsobené na majetku Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez
zbytočného odkladu po vyzvaní Objednávateľom.
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4. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí diela samostatne.
5. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať
Objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je následne povinný dokončené dielo prevziať.
6. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela Zhotoviteľom a jeho prevzatím
Objednávateľom.
7. Dielo bude pred odovzdaním Objednávateľovi riadne dokončené a za účasti Objednávateľa budú
vykonané všetky skúšky preukazujúce funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov
dohodnutých v tejto Zmluve a odporúčaných v projektovej dokumentácii.
8. Zhotoviteľ sa, na základe predchádzajúcej písomnej objednávky Objednávateľa, zaväzuje zhotoviť
práce naviac - práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, a to za úhradu.

ČI. III
TERMÍNY PLNENIA
1. Najskorší termín začatia zhotovovania diela v zmysle bodu ll./l.:
Termín ukončenia a odovzdania diela v zmysle bodu ll./l.:

08. apríla 2018
25. apríla 2018

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín začatia aj ukončenia diela o počet dní s nepriaznivým
počasím (dážď, silný vietor, teplota nižšia ako 0 "C, krupobitie, búrky a pod.).
3. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
Objednávateľa.
4. K zmene dohodnutého termínu plnenia dôjde v prípadoch:
a) pokiaľ si Objednávateľ vyžiada písomnou formou zmenu rozsahu prác predmetného diela
s odsúhlaseným projektom;
b) nevyhnutných prác, ako aj dodávok materiálov naviac v zmysle splnenia bodu II./8.;
c) pokiaľ dôjde na základe požiadavky Objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela a táto
zmena bude odsúhlasená a potvrdená ako zmena v projektovej dokumentácii a následnej
objednávke.

ČI. IV.
CENA DIELA
1. Cena diela je dohodnutá za dodanie Predmetu zmluvy podľa predloženej cenovej ponuky (viď
Príloha č. 1) vo výške:
14.800 EUR s DPH (slovom: štrnásťtisícosemsto eur).
2. K zmene dohodutej ceny za dielo dôjde v nasledovných prípadoch:
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a) pokiaľ si Objednávateľ vyžiada písomnou formou zmenu rozsahu prác predmetného diela
s odsúhlaseným projektom;
b) pokiaľ dôjde na základe písomnej požiadavky Objednávateľa k inému riešeniu predmetného
diela a táto požiadavka bude písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami.
3. Na nevyhnutné práce naviac, ako aj dodávky materiálov naviac, bude Objednávateľ upozornený
vopred bez zbytočného odkladu a budú najskôr prejednané a odsúhlasené Objednávateľom. Ak sa
niektoré práce nebudú realizovať, či už na základe požiadavky Objednávateľa, alebo vyplynie zo
zhotovenia ich nepotrebnosť, budú predmetom zmeny ceny.

ČI. V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ v súlade s faktúrami vystavenými Zhotoviteľom po
podpísaní Preberacieho protokolu v zmysle bodu Vll./l. so splatnosťou 30 kalendárnych dní od
dátumu vystavenia faktúry nasledovne:
a) Z vlastných zdrojov Objednávateľa:
- Faktúra č. 1 v sume 3.879 EUR s DPH;
- Faktúra č. 2 v sume 921 EUR s DPH.
b) Z prostriedkov Slovenského futbalového zväzu v zmysle zmluvy, ktorú so SFZ uzatvoril
Objednávateľ, pričom úhrada zo SFZ bude realizovaná priamo na účet Zhotoviteľa uvedený vo
faktúre:
- Faktúra č. 3 v sume 10.000 EUR s DPH.
2. Faktúry budú doručené poštou na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví bezodkladne po ich
vystavení. Úhradu v súlade bodom lb) vyššie organizačne zabezpečí
3. Vystavená faktúra v súlade s touto Zmluvou bude obsahovať tieto údaje:
a) obchodné meno Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy sídiel;
b) číslo zmluvy, prípadne dátum podpísanie zmluvy;
c) číslo faktúry (variabilný symbol);
d) deň vystavenia a splatnosti faktúry;
e) označenie peňažného ústavu a číslu účtu, na ktorý je potrebné poukázať platbu (platby);
f) označenie diela;
g) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu;
h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie.
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ČI. VI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
1. Objednávateľ je povinný sprístupniť miesto realizácie diela najneskôr v deň začatia realizácie
dohodnutý v čl. III bod 1.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne a na vlastné nebezpečenstvo. Vykonaním špecifických prác
môže Zhotoviteľ poveriť tretiu osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie diela, pričom
Zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od
Objednávateľa na zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste realizácie diela. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, I. akosti
a budú zodpovedať všetkým platným normám či smerniciam platným v SR.

ČI. VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme a zaplatí za dielo dohodnutú cenu.
Prevzatie diela bude písomne zdokumentované prostredníctvom Preberacieho protokolu.

Čl. VIII.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienko tejto
zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má Predmet v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou
dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj usmerneniami
a požiadavkami Objednávateľa v zmysle zákonných noriem.
4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní 2 roky od dátumu podpisu
Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
5. V prípade nedostatkov diela má Objednávateľ počas trvania záručnej doby právo požadovať, aby
Zhotoviteľ tieto nedostatky bezplatne odstránil.
6. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom
spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť
reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 30 kalendárnych
dní.
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ČI. IX.
ZMLUVNÉ POKUTY
1. V zmysle čl. III. tejto zmluvy sa Zhotovíte!' zaviazal dokončiť a odovzdať dielo Objednávateľovi.
Zmluve strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí Zhotoviteľ
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto
Zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi penále za omeškanie vo výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. V prípade ukončenia Zmluvy Objednávateľom z iného dôvodu než je porušenie zmluvných
povinností zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady
spojené so včasným plnením predmetu tejto Zmluvy od dátumu jej podpísania.
4. Zhotoviteľ má právo na náhradu všetkých preukázateľných nákladov spojených s riadnym plnením
Zmluvy, pokiaľ dôjde k ukončeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodu neplnenia zmluvných
povinností zo strany Objednávateľa po dobu viac ako 14 kalendárnych dní.
5. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením Zmluvy po
dobu viac ako 14 kalendárnych dní, prípadne pokiaľ Zhotoviteľ porušil niektorú zo zmluvných
povinností a napriek požiadavke Objednávateľa nevykonal v primeranej lehote nápravu.

CI.X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto Zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
2. Všetky zmeny tejto Zmluvy o dielo budú vypracované v písomnej forme, dohodnuté
a odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto Zmluvy prechádzajú i na právnych
nástupcov. Nieje možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné organizácie.
4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoých každá zo strán obdrží po jednej kópii.
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Prílohy tejto Zmluvy o díelo:Príloha č. 1: Cenová ponuka.
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