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ZMLUVA o DIELO č. 4120 16

uzatvorená podfa S 536 a nás]_. Obchodného zákonnika

čtánot< I .

Zmluvné strany

Zhotovite1: S-STAV s . r. o.
Klátova Nová Ves lL]
95B 44 Klátova Nová Ves
,@9paq}<9, konate] firmy
B áns ke
T 53
Oocrtocrtty Ie9r5 Ler \J..!l_EJllvr!v Irenčín,
čís1o vložky: 24950 /R, oddie1 : Sro
rČo: 46255711
DIČ: 2023320959
IČ DPH: SK2O23320959

Objednávatel: Obec Čakaj ovce
Obecny urad Čakajovce č.58
951 43 Čakajovce
Št n Gregrrš
Ba ensko a. s.
IB2
rČo: OO3O1801
DIČ: 2021062692

článot< II.
Predmet zmlurry

Zhotovitef sa zavázuj e zrea]_izovať pre obj ednávatef a die]_o:
,,Rekonštrukcia kultťrrneho domu časť 2", na základe cenovej ponuky
a supisu vykonanych prác /proj ektovej dokumentácie.

čtánok III.
Vykonanie diela

Začiatok vykonania die]_a stavby:
odo dňa nadobudnutia učinnosti zmJuvy.

Ukončenie diela stavby: 3O .1,2.20l6

čtánot Iv.
cena diela a fakturácia

1. Cena za vykonanie diela bofa stanovená na základe vzájomnej
dohody zmluvnych strán.



Cena bez DPH 10 914,85
DPH 2 t82,97

Cena celkom 13 097,82

2. Objednávatef poskytne zhotovitefovi zálohu vo vyške 5 000,00 na
materiá1.

3. Splatnosť faktrlry je 14 dní odo dňa ]ej doručenia
obj ednávatefovi.

4. Ak objednávatef neuhradí zhotovitelovi fakturu v lehote
splatnosti, j e zhotovitef oprávneny učtovať obj ednávatelovi za
každ deň omeškania ťrrok z omeškania vo vyške 0, 05? z dlžne j
čiastky.

5. Ak zhotovitef nedodrži zmluvne dohodnuty termin na vykonanie
diela, je objednávatef oprávneny učtovať zhotovitelovi za každy
deň omeškania zmluvnťt pokutu vo vyške 0, 05% zo zm]-uvne j ceny za
die1o, pričom táto pokuta nemá vplyv na pripadne uplatnenu
náhradu š kody.

6. Ak j edna zo zmluvnych strán odstupi od zmluvy bez zavinenia
druhel strany , zdplati odstupuj rca zmluvná strana druhe1 zmluvnej
strane odstupné vo vyške 5 9o z celkovej ceny diela.

čtánok v.
Práva a povinnosti zhotovitela

1. Zhotovitel je povinny vykonať práce na vlastné náklady
a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutej dobe a kvalite.

2. Zhotovitef móže odstťrpiť od zmluvy v pripade neposkytnutia
sťrčinností objednávateIa dohodnutych podla článku VI. bodu 1.
tej to zmluvy.

3. Pred odovzdaním diela zhotovitef dá pracovny priestor do poriadku
a odstráni na vlastné náklady všetok nepotrebny a likvidovany
materiál.

4 . Zhotovitef j e zodpovedny za bezpečnosť svoj ich pracovnikov
i primeranu ochranu svojho majetku.

5. Zhotovitef zodpovedá za veci poskytnuté objednávatefom i za
prípadnu škodu na nich.

6. Zhotovitef 1e povinny predl ožiť sťrhlas na nakladanie
s nebezpečn m odpadom a dohodu o tom, že zneškodnenie
nebezpečného odpadu zabezpečí prostrednictvom organizácie,
ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu.

1. Zhotovite1 je povinny zabezpečiť označenie svojich zamestnancov
vykonáva j ťrcich predmet zmluvy po cely čas ich pósobenia v
prevádzkovych priestoroch objednávatefa viditeln m spósobom
(napr. Uvedením obchodného mena zhotovitefa na zadnej strane
pracovného oblečenia zamestnancov zhotovitefa príp. inYm
dostatočne viditeln m spósobom)

B . Zhotovitef j e povinny zabezpečiť pre všetkych svoj ich
zamestnancov vykonávajucich predmet zmluvy ochranné pomócky a
ochranné masky podla poučenia objednávatefa

9 . Zhotovitef j e povinny vyvinťrť čo na j váčšie risi]_ie na zamedzenie
škodlivYm ťrčinkom svoje1 činnosti na zdravie zamestnancov svojich
subdodávatelov, zamestnancov objednávatefa a tretich osób.
V prípade zanedbanía tejto povinnosti zodpovedá za škodu v plnom
Tozsahu.



1O.Zhotovitef je povinny pri vykonávani die}a riadiť sa príslušn mi
právnymi predpi smi platnymi na uzemí SR v ob]-asti životného
prostredia a v oblasti ochrany bezpečnosti, ochrany zdravia pri
práci a požiarnej ochrany.

čtánot< vI .

Práva a povinnosti objednávatela

1 . obj ednávatef sa zavázuj e zabezpečiť prístupnosť pracoviska podla
dispozicii zhotovitefa na dobu potrebnu k vykonu diela.
pri nezabezpečeni potrebnej sučinnosti zo strany objednávatefa
o čas, o ktory bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť, sa
predlžuje 1ehota na ;eho dokončenie.
zhotovitef má v takomto pripade nárok na uhradu preukázatelnych
nákladov spojenych s prerušením vykonaného diela.

2 . ob j ednávateI móže od zmluvy odstťrpiť, ak zhotovitef vykonáva
die]-o v rozpore s dohodnutymi podmienkami.

3 . obj ednávatef sa zavázuj e riadne a včas vykonané dieIo prevziať
v mieste vykonania. Odovzdaníe a prevzatie diela musí byť
vykonané zápísnične f ormou odovzdáva j ťrco prebera j ťrceho
protoko]-u.

4. Ak má dielo v čase jeho odovzdania objednávatelovi vady,
objednávatef na záktade vlastného uváženia móže dielo prevziať,
ak tieto vady nebránia jeho uživaniu a nespósobujťr nebezpečenstvo
vznj_ku škody na ma j etku, životnom prostredi, zdraví alebo živote.
zhotovitel sa zavázu)e tieto závady bezodkladne odstrániť, pričom
až do odstránenia závad je v omeškani a do poCpísania protokolu o
odstráneni závad nemá nárok na vyplatenie ceny diela.

5. Ak má die]_o v čase odovzdania vady, pIe ktoré nie j e možné ho
riadne uživať alebo by j eho uživaním moh]-i vzniknuť škody na
ma j etku, zd,ravi a živote alebo životnom prostredi, ob] ednávateI
dielo neprevezme. Zhotovitef sa zavázuje takéto vady bezodkladne
odstrániť, pričom až do odstránenia závad je v omeškaní a do
podpisania protokolu o odstráneni závad nemá nárok na vyplatenie
ceny diela.

čtánot vII.
záruěná doba

1. Záručná doba je 24 mesiacov na montáž a ostatné záruky platia
podla vyrobcov zariadeni. Záručná doba začina plynťrť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu.

2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotovitef zavázuje
odstrániť ihneď po ich písomnom oznámeni ob;ednávatelom.

čtánor VIII.
ostatné ustanovenia

1. Vlastnícke právo na zhotovenťr vec a nebezpečenstvo Škody na nej
prechádza na ob j ednávatef a odovzdaním predmetu die]-a.

2. Objednávatef je v zmysle 550 zákona č. 573/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v zneni neskorších predpisov oprávneny kontro]-ovať
vykonávanie diela.



A

Náhrada škody sa rieši v zmysle 373 až S 386 zákona č. 573/ 1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
ZhotoviteI uhradi počas vystavby všetky náklady na energie na
stavbe.
Zhotovitet prehlasuje, že práce bud vykonané v sulade
s prislušn mi technickymi normami.
Zhotovitel prehlasuje, že je oprávneny takéto práce vykonávať.
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čtánot< Ix
závereěné ustanovenia

OLázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušn mi
ustanoveniami obchodného zákonní ka .

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť formou písomného dodatku
k zmluve a musia byť podpisané oboma zmluvn mi stranami.
Táto zmluva nadobuda platnosť dňom jej pcdpísania oboma zmluvnymi
stranami a učinnosť nadob da dňom nas]_edu j ucim po dni j e j
zverejnenia na webovej stránke objednávateIa.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorych každá
zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a
prehlasuju, že ich prejavy vóle sťr slobodné, vážne I zTozumiteIné
a určité, čo svojim podpisom potvrdzuju.

V Klátovej Novej Vsi, dňa 01.12.2016

i-sťay S,f,o,
t(látová f,]ová Ves ] 17,

qlis ,i4 Klgtová Nová Ves

|(.|) i:$2 557 , , DlČ|/2023 320 959

Za zhotovitela:

Ján Španko
konatef spoločnosti

Za objedrrávatetra:
/

Milan GregruŠ
starosta obce Čakajovce

6.


