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Qhecný úra^ POPROČ
Dátť^"

7<r.x wr
Padacis Éhslo: ičtsio ispEsii;

J^fEWr^^/^
^S &'--^WZmluva o dielo Č. .../20 HT5?^rŕ8?y':- ^"

uzafvomna podta príslusných ustanovení § 536 - 5S5 a násl. ObchodnehozakonmkaTSi 3/1991
v znení neskorších zmien a doplnkov na reaAzác/u stavby: f

>0prava havaríjného stavu strechy kultúrneho domu v Popročitt

I.Zmluvnéstranv

1.1 Obfednávateľ: Obec Poproé
Sídlo: v

Obecnýúrad, Škoiská 632/2,044 24 PoproČ

Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing, Stefan Jaklovský

v

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
100: 00324639
DiČ:
Tef: 055/4668170
e-mail: starosta@poproc.skif

Oatej len "objednávateľ

1T^ /^ <oi^ ,^o
SosMtom: /c^sl^-l^ <e5teeOWlZástúpený:
OÄvnené.okovaf:'2*^ <^^
-vovedachzmtuvných;
- vo vedach technických:
Bankovéspojenie: VÚS a..í.
^-^^w^IČO: 46 2^5' 5t4DIČ:
IČDPH: SL 202.&5^^ŕ
Tel: CQ^ ^fe. 93^
Fax:

e-mail: tf*^ŕyqa^+ ^ y^i.cc^
Ďatej len ^zhotoviteF

2. Predmet plnenia

Zhoíoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť däeto za podmienok síanovených v tejto zmiuve o dieio (ďaiej
zmluve) pre stavbu:

"Oprava havarijného stavu strechy Kultúrneho domu v Poprocí"

podFa návrhu opráv predložených objednávatetom.
^L^ÄJ^^Ä,^^ 1<1"° .^vpo^
?^^vt?^,z.:^?^ÍfIaÍai?ľIauv-y-?e_s[lého yylezu'resP- Jeho prekrytie krytinou. prekotvenie
sfrešnej krytiny v časti úžľabia, výmena hrebenáčov a úprava bleskozvodu.



Miesto dodania predmetu zákazky - miesto realizácie predmetu zmluvy: Obec Poproč, Kultúmy dom.

3. Čas olnenia
- odovzdanie staveniska: do 3 pracovných dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

- ukončenie prác: do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
uvoľnenie staveniska do 3 pracovných dní po odovzdani stavby objednávateťovi.

3.1. Termin ukončenia stavebných präc je najneskoršie pripustný. Zmluvný termín ukončenia
stavebných prác je neprekroätefný s výnimkou:
3.1.1, vyšéej moci (neočakávané prírodné a iné javy, nepriaznivé počasie),
3.1.2. v prípade zmien a rozsahu präc podľa pokynov objednávatefa,
3.1.3. vydania príkazov azákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboiä
vyvolanésituáciouuzhotovitefa.
3.1.4. oneskoreného odovzdania staveniska,
Vplyvom niektorého z Časových zdržani uvedených v bodoch 3.1,1. aí 3,1.4., sa po vzájomnej
dotíode zmluvných strän, môže o čas zdržania predfäf termin ukonôenia stavebných prác.

4. Zmluvná cena
Cena vrozsahu predmelu zmluvy je dohodnutá vzmyste zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskoréích predpisov, vyhlášky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách
v znení jeho neskoršich predpisov a Je doložená potožkovitym rozpočtom zhotovitefa, ktorý tvori prílohu
č.lktejtozmhjve.
Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou zmluvy.
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5. Platobné podmtenkv a fakturácia
5.1. Zhatoviteľ, bude vystavovaf faktúry na zôklade skutočne vytonaných aobjednávatefom

prevzatých prác, vprilohe s príslušnou dokumentádou - zameraniami. fotodokumentáciou
zhotovitefa, atestami, oertifikátmi, skúškami azápismi kprcdmetnej časti zreatizovaného a
fakturovaného diela a pod.

5.2. Lehota splatnosti faktúr bude do 30 dní od ich doruéenia objednávatefovi.
5.3. Faktúra za vykonané präce môže byť vystavená najskôr prvý pracovný deň po temiíne

odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávatefom.
5.4. Faktúry budú prcdkladané vo dvoch vyhotoveniach.

Zmluvné strany sa dohodäi, že faktúry budú maf náležitosti daňového dokladu:
a/ oznaôenie "faktúra" a jej čislo
b/ názov a adresu objednávatefa a názov a adresu zhotovitefa
c/ číslo zmluvy a označenie stavebného diela
d/ označenie banky a ôisto účíu zhotoviteFa
e/ deň vystavenia a lehotu jej splatnosíi
f/ výšku fakturovanej Ôiastky v Členenl celkom s DPH, z toho DPH, bez DPH
g/ náležitosti pre ú6ely DPH, najmä dáhim zdaniteJ'ného plnenia
h/ objednávaíerom potvrdený súpis vykonaných préc a dodávok
i/ podpis oprávnenej osoby a peäatka zhotovjteFa

5.5. Zhotovitefovi nebude na plnenie predmetu zákazky poskytovaná záloha.



6, Podmienkv uskutočnenia prác
6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1, zhotoviter sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania stareniska nahlási
objednávatelóvi stavbyvedúceho.

6-1-2' zhotoviteLsa-zaväzuie' že Pre zria(lenie stavenista využiie Priestor určeny
objednávatefom,

6.1.3. zhotoviter si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska.
Naklady "a prevádzku, udržbu a likvtíáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnsj
ceny.

6.2. Realizácia:

621 ^SfÍr 1^/'Í^I2^,' ^nv8^á td^sc^^lapil^l:^^li^J [^il^cdiÍe^iwzbH^
^^^^^^.^eb"^e^^i?^d^y1i^^^yu46f^5zz
°cer>ác> yýrobtov. Prislušné doklady bude predkladafobjednávateTovikuto'niroFe
(nat^nutiu) pred jch zahmutim do fakturäcie asúhmne, pri odo^vacom
a preberacom protokole,

6'2'2' zhoMeLie-.IMVinný.,vyzvar obied"ávatera, tri pracovné dni vopred, ku prevzatiu
 reS^J<tolbudlzÄaleb-?anúnepriwp"-^
Z?^ľTi,!Lb^!iJ!Sln^erlL^'?^=o?^zd?"Ía ?aveniska- Ak tak Zhotovitei'
neu^i, bude povinny, na požiadanie objednévatera, feto präce odtayf na'vl-astne
näktady,

6.2.3. zhotoviteT sa .aväzuje, ze pri stevfebnýrfi präcach bude vpjnom rozsahu dodržiavaf
2asady t2ezpečnostia.ochrany zdfôvia pri präd a zásady požiamej ochrany,

".4 ^.LSS'J^S^.S-JS--^^
'^^~vys^^'s sxpredMožif objednávatefovi pri
preberaoom konani.

6.2.5. oyednávater bude organizovať kontrolné dni na stavbe poďa potreby (minimálne
jedenkrát za týždeň) za účastí zainteresovaných.

6.3. Stavebnýdenník:

631 ^^^r^S^nŽ^ i^ ^^l-^v^sl?nSť!^ľ.^^LklJÍ^e""ik^
zapKujú >šetky skutocnosti rozhodujúoe pre plnenie ankivy; najmä údaje opoéasí
Ä Ä J"SJ"?"?2 tem'-:i?b!"^->'
S^IÄÄÄ^0!1 P^o "a^op.v;
^^^^. "ospcdán.osti p^ údaje p. posúdenie p^o^ni
?^L^T ?J?o(?ľľ"?n-nosť viesť stavebny dRnník ko"čí dňom odovzdariia
a prevzatia prác objednávatefom.

5.3.2. zaznamy v ?^^om dCTníkuie °Próvneny rouf m^steľ stavbyvediicj, pripadne Jeho
SMÄStóróCTam^ed^::

s-3-3-dennirf=sa^udo.kmhĽsta ^)dennikasoí^^^
^ľlTL^?^LPe^Tn Í,f^"d^ ^S"!Lľ?-pisy; .kto^ ? číslujú zhodne
^^ľi^aTL^nnTni^a^^fT^!?-í<?r!Jt^_deň^,,^
 a"^^wtorésúZedTOtom ^su. ^ ^n^^tak
môže urobif vnastedujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú'vynechaf'vorne
miesta.

6,4. Odovzdanie:

6.4.1. dieloi saipovažuje za úspešne skončené. ak je urobené úspešné protokoláme
odovzdanieaprevzatie.



6.4.2. prevzatie predmetu dieia aiebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to az do ich
odstránenia,

6.4.5. zhotoviteF je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred oznámif objednávateľovi, kedy
buds dodávka - dielo alebojej ucelená časť pripravená na odovzdanie.

6.4.6. zhotovitef je povinný pri preberacom konani odovzdaf objednávatefovi min. vdvoch
vyhotoveniach:

dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,
doklady o vykonaných funkčných a iných skúškach,

- stavebný denník,
- správy, atesty, certitikáty a vyhlásenia o zhode, a pod.

a véetky ostatné retevantné doklady
Absenda niektorého ztýchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho
konania.

6,4.7. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby
ich porovnaním sdoMadmi zhotovitefa bolo zabezpečené kvalitné, úplné arýchle
uskutočnenie tohto konania, a to v pisomnej forme.

6.4.8. zápisnicu odovzdani a prevzatí stavebných prác (predmetu zákazky - zmluvy) spisuje
zhotovitef, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.9, ak objednávatef odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesf dôvody. Po odstränenf
nedostatkov sa opakuje konanie vnevyhnutnom rozsahu aspíse sa dodatok
k pôvodnej záptsnici atebo sa vyhotovi nová zápisnica.

7. ZodDovednosťza spôsobené Ôkodv
1

7.1. Pokiaf vzniknú škody na stavenisku alebona vykonaných präcach alebo jej častiach počas
obdobia, vktorom je zhotovitef povinný one sa staraf, musí zhotoviteT na vlastné näklady
odstränif tíeto Škody.

7.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb atebo fch poškodenim,
poprípade svojvoľným uzatvorenim dest, porušenim inžinierekych sietí a pod. zodpovedá za
škodu zhotovrteľ.

8. ZodDovednosť za vadv a zárukv
8.1. Zhotovitef ručí za to, že predmeí pinenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnufé vlastnosti, že

zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, atebo
znižovali hodnotu alebo schopnosf jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve
predpoMadaným účelom. Zhotovitef zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dieto 36 mesiacov na
stavebnú Ôasť odo dňa úspešného protokolámeho odovzdania a prevzatia. Záručná doba na
ostatné časti' diela (technoiógie, zariadenia, stroje a pod.) je 24 mesiaoov odo dňa úspešného
odovzdávacieho a preberacieho konania.

8.2. Na žiadosf objednávateFa je zhotovilei' povinný óez zbytočného odkiadu vady svojej dodávky
odstränif, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V spomých prípadoch nesie náklady až do
rozhodnutía o reklamádi zhotov teÍ

8.3, Ak je vada, ktorä podstatne ovpiyvňuje použitefriosf dodávky zavinená zhoíoviteíom, je
zhotovitef povinný uhradif objednávatefovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného
zákonníka.

9. Zmtuvné pokutv
9.1. Zmiuvné strany sa dohodli, že objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokuíu:

- za véasné nedokončenie dieia alebo jeho časti -15,00 EUR za každý deň omeškania;
za včasné neodstránenie prípadných vád anedorobkov - 15,00 EUR za každý deň
omeškania;



9.2. Vprípade omeškania úhrady faktúr vtermíne spfatnosti zhotcviteľ môže účtovať
zmluvnú pokutu v súlade sustanoveniami Obchodného zákonnika w výške 0,05%;
z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

10. Riešenie sporov

10.1. Zmiuvné' strany sa zavffiuju riešif spory. súvisiace splnením ustanoveni tejto zmluvy
prednostne ^M štatutimych ^organov zmluvnych strán. Ak sa rozpor'neodsträni
dohodou, ktoräkorvek zo zmluvných strán je oprávnený predložif žatobu na súd SR.
Pripadné súdne spory budú riešené podľa pn'slušnosti súdu objednávatera.

11. Osobitné doiednania

\ \ A1. J^^ "u8^8 ^v^^^v^i^iz^tw^'^JJ40dí^'w^r^b>^1^. podmienok bezpečnosti
azdraviazamestnancovnaspoloinompraQoviskusrozsahomjehozodpovednosti:
v s^^T^n^^w^^fp3W^96111.TteriJly^v^mh^)1ná!^i^i soe^n^prísl. súvisiadmi vykonávacími právnymi
prcdpismi),

n\^^^^^^^^i^:^IJSi^^.^^?. a<Fl°LS[?no-kSi?? ^pl?yr
^m(w^ r=aada ^^.Má.präwvytózar^
^^^^'!!^ ^^^^f^^Ac^^w^!^^^^^^!^ÍÍn^^í^^^í!'^^.^.<^_j?^i-^i?l;^??^L ľ?*i
oh^júcež^zd^tezpecnosfkon^kdeatebomôíuzapriänifvznik^ah^štóď.
O tomto rozhodnutí neodMadne informuje hlavného koordinátora cinností.
- hlavného koordinátora ännosti urcuje objednávateT.

11-3' yi^y-JSt?Te??-!^-m!fsia.,vypra?ovaY vslovenskom jazyku> v§e*ky hodnoty, výmery.
hmotnosti budú oznaôované v stovenskom >azyku.

11'4> ?°Sviter_VPIneÍ mielT níčí ^ to' žR.nedôide kzneužitiu, resp. že neposkytne maíeriály
týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy (retím osobám.

11.5. Nebezpečensh/o Škody na zhotovovanom dsete znáša zhotoviteľ.
11.6. Zmluvná strana. u ktoreg nastal pripad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dáta vzniku

takej udalosti a do 5 dni pojej skončení. písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
1171 y^^e^žlíí^^ľ^^?L^^e?Tr??lilvr1?? závä?k?v oviac ako 1 mes)ac'

dohodnú sa zmluvné strany na ďaléom postupe realizácie zmluvy o dielo.

12. Právne vzťahv a dôsledkv neolnenia zmluvv

12.1. Od zmluvy možno odstúpiť v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anásL Obchodného
zákonnika. Pri odstúpeni od zmluvy zhotovitefovi prináleži náhradaiba za skutočne vykonané
präce,

12.2. 2hotowter sa 2avazu*e akcePtovaf Prävo objednáyatera od zmluvy odstúpiť v prípadoch, kedy
^l^úh^s^t^^nľ^Í^^JÍl?^^lt^l^f^^nJlz:?-^J^0^
^T^'n^? ^ľ!^éÄ^!^iJ?o^o^:Sf^ ľí?l.ele-ní^ľ-n.^??.?h.ofi?ančného prispevku
narealizáciu slavebného diela, resp. v nižšom rozsahu oproti predpokladanému.

12.3. Odstúpenie od zmfuvy musi byf druhej zmluvnej strane oznámené'pisomne.
12.4. Objednávaíer môže odstúpiť od zmluvy v pripadoch:

- ak zhotoviter mešká so splnením zmluvného tennínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého
vzmluve aak máme uplynie dodatoéne stanovenä letíota na plnenie

^2.5. ?ia^^č^lli^ ^ ,^ba1?^.' ^>^te^róaS^jún^l^ni^ua^lkozado3abnléd^aont^
astavebné dielce. Objednávaterovi pritom zostávajú zachované n^ky na náhradu pripadnej
škody.
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12.6. Objednávateľ je povinný zhotoviíerovi poslať súpis akaikuláciu vzniknutých naviac nákladov
asvoje ďaléie nároky súvisiace sodstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovani
s náhradným zhotovitefom.

12.7. Zhotoviter môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateť neplni svoje zmluvné povinnosti
a tým zhotovitefovi znemožni vykonávanie prác. Musi však vyzvať objednávateFa a urciť mu
dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vypfývajúcich 20 zmluvy apísomne
prehlásif, že v prípade neplnenia aj po stanovenom tenmire od zmluvy odstúpi.

12,8. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočivajúce vtom, že
písomnosf o odstúpeni od zmluvy sa považuje za doručenú dňom, kedy boia uložená na pošte.
Adresát bude vyzvaný, aby si pisomnosť vyzdvihol.

13. Závereéné ustanovenia

13.1. Pokiar v tejto zmluve neboio dohpdnuté niečo iné. vzájomné vzfahy zmluvných strän sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadrif pisomne v lehote do 5
pracovných dni od domčenia návrhu dodatku druhej strane.

13.3. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je možné robif len pisomnými dodatkami podpísanými
oprävnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.4. Zmluva nadobúda platnosť obojstranným podpisom štatutámych zástupcov zmluvných stran
a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke objednávatefa.

13.5. Zhotoviíeľ bude povinný dodržiavaf mlčanlivosf vo vzfahu ku skutočnostiam, zisteným počas
plnenia zmfuvy o dielo. Všetky dokumenty súvisiace z realizádou predmetu zákazky budú
dôvemé a nebude možné ich použäť bez predchádzajóceho súhiasu objednávatefa.

13.8. Neoddetiteľnou prílohou tejto zmluvy je:
príloha 5.1 - položkovitý rozpoôet,

13.9. Táto zmiuva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre každú zmtuvnú
stranu.

VPopfDéi.dňa.^/?Ý//i V^,d,,a6...^1^1.
za objedftávatefa za_zhotoyitera
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Prítehy: 1. Položkovitý rozpočet


