
zMLUvA o DIELo č,.1t2013

uzatvorená'"-'*''$j:Íi:ff 
l'gHi".ffiiJ"í""nníkač'5l3l9.Zb'

objednávatel':
Sídlo:

IČo:
oIČ:
Bankové spoj.:
Číslo účtu:
(ďalej v texte iba ako ''objednávatel''')

DIČ:
lČ t opH:
Zapísaný:

I.
Zmluvné strany

obec Dojč
906 02 Dojč 125
Ing. Katarína Jankovičová _ starostka obce
00 309 s08
2021063693
VÚB a.s., pobočka Senica
4626182/0200

PF Strechy, s.r.o.
908 41 Šaštín-Strráže, M.R.Štefárrika _ Bobogdrány 1590
Peter Fráner _ konatel'
45 436 461
202298273t
sK202298273r
v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel : Sro'
Vložka ě.25203lT
Tatrabanka, a.s.
2924846216/1 100Číslo účtu:

(ďalej v texte iba ako ''áotovitel"')

II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je:
Zhotovenie diela _ rekonštrukcie plochej strechy na budove Telovýchovnej jednoty Dojč
v rozsďtu 162 Ín2 so zateplením a s použitím strešnej folie zn. Flagon 1o5 mm podlla
ponuky a predloženého rozpočfu zhotoviteťa, kÍoré tvoria neoddelitel'nú prílohu č. 1 tejto
zmluvy.
Ponuka zhotoviteťa bola vybraná na zákJaďe výberového konania zo dřla |3.t2.20l2
a podl'a rozpočtu, ktoý bol vzájomne odsúhlasený.

2.2. Základné údaje pre áotovenie diela :

a) Názov diela : Rekonštrukcia plochej strechy - budova telovýchovnej jednoty
v rozsahu 162 m2

b) Miesto stavby : Telovýchovnájednota Dojč

c) Stavebný objekt : Budova TJ Dojč



3.4.

r_ frdovitel vykoná dielo podlia predloženej ponuky arozpoětu' ktory bol odsúhlasený
objednrívateťom.

2-4. hotoviteť sa zavázuje vykonať dielo vo vlastnom mene' na vlastnú zodpovednosť, na
svoje náklady, k spokojnosti objednávateťa.

ilr.
Termín plnenia

3.t. Zaěatie prác: 30.9.2013
3.2. Termín odovzdania diela: 3I.I0.20l3
3.3. objednávateť sa zaváz,ýe poskýnúť zhotoviteťovi spolupósobenie pohebné pre splnenie

predmetu zmluvy. Po dobu omeškania objednávateťa s plnením jeho povinností podťa
tejto zmluvy nie je zhotoviteť v omeškaní s odovzdaním diela.
Ak zhotovitel' pripraví dielo alebo jeho dohodnutu časť na odovzdanie pred dohodnuým

termínom,zavázqe sa objednávatel] toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
V prípade nepriaznivého počasia si zhotoviteť vyhradzuje právo predlžiť termín plnenia

o dni, počas ktorých nemohol vykonávať práce na diele. Doba prípadného omeškania
musí byť riadne zapísaná apotvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
objednávateÍ sa zavŽizlje, že dokoněené dielo prevea]\e azaplatí za jebo zhotovenie

dohodnutu cenu podťa bodu4.2. tejto zmluvy.

Iv.
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmlurmých strrán v zrrysle
Zákona ě. t8l1'996 Z.z. ako cena pevná a je doložená cenovou ponukou a rozpočtovou
kalkuláciou ýkaztlvýmer, ktorý je prílohou č. l tejto zmluvy.

4.2. Cetazazhotovenie diela je :

4.149,24 € s DPH
slovom štyritisícstoštyridsat deváť EUR, dvadsaťštyri centov.

4.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj nríklady na vybudovanie staveniska,
prevádzku' dopravu materiálu, údržbu a vyprďanie staveniska.
Ptáce, ktoré zhotoviteť vykonábez zadania alebo v dósledku svojvolhého odchýlenia od
nriuvy, sa neuhradia.

v.
Platobné podmienky

objednávateť uhradí zhotovitel'ovi cenu za dielo na zál<|aďe vystavenej fbktúry, ktoru
áotoviteť doruěí objednávate]]ovi formou doporučenej zásielky ďebo osobne. Pri
osobnom ptevzatíje objednávateť povinný vyznaěiť dátum prevzatia apotwdiť prevzatie
svojím podpisom.

S.2.Lehotasplatrrosti faktúry je 21 kalendrírnych dní od doruěenia faktury objednávateťovi.
5.3. objednávateÍ skontroluje údaje uvedené vo fakture do 3 dní avprípade zistených

rozdielov wáti objednávateť faktúru zhotoviteťovi na prepracovanie.
5.4. objednávatel' neposkytrre z}rotovitel]ovi žiadne záiohové platby.
5.5. Faktura musí obsahovať údaje podl'a s 74 Zák.č.22212004 Z.z. o darti zpridanej hodnoty

apodl'a $ 10 Zrákona č. 42|12002 Z.z. oúčtovníctve. Vprípado, * faktura nebude
obsahovať ziíkonom stanovené náležitosti, objednávateť vráti faktúru ďrotoviteťovi na
prepracovanie. V takom prípade sa prerušuje lehota splatnosti až do doručenia opravenej
faktúry.



x"'m za áotovenie diela bude zaplatená ů po riadnom zhotovení diela a potwdení
gruberacieho protokolu o ptevzatí zhotoveného diela.

vI.

6.l. ZáÍŮčná doba na dielo je stanovz3;;;Ť iiK 10 rokov azačína plynúť odo dňa
odovzdania diela objednávate]]ovi.

6.2. Zhotovitell zodpovedá za to, Že predmet zmluvy je zhotovený podťa podmienok tejto
zmluvy a požiadaviek objednávatel'a, v súlade s technickými normami a právnymi
predpismi, a Že počas zaručnej doby si zachovápoŽadované a deklarované vlastnosti.

6.3. Zhotoviteť zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateÍovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteť, ak
boli spósobené porušením jeho povinností, vadnou rcaLizácioualebo vadným materirílom.

6.4. Zhotoviteť sa zaviizuje odstrrániť všetky vady počas rekonštrukcíe a záruěnej doby na
vlastné nríklady a najneskór do 15 kalendrírnych dní od uplatrrenia oprármenej reklamácie.

vII.
Podmienky vykonania diela a povinnosti zmluvných strán

7.1. objednávateÍ zabezpeěi prístup na stavenisko. oodovzdaní aprebratí staveniska bude
podpísaný protokol.

7.2. objednávateÍ zabezpečí pre áotoviteťa možnosť napojenia na odber elektrickej energie.
odber elektrickej energie uhradí objednávatel'.

7.3. objednávatet je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteť mohol na ňom zaěať
práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska
odovzdá objednávateť zhotoviteťovi aj stavebné povolenie a iné potrebné dokumenty.

7.4. objednávateť zabezpeěi možnosť používať sociálne zanadenie pre pracovníkov
zhotovite]]a, ak sa nachádzajúv objekte predmetu zmluvy.

7.5. Všetky práce a úkony vyplývajúce ztejto zmluvy, najmá inžiniersku ěinnosť, činnosť
stavebného dozoru, zastupovanie zhotoviteťa pri preberaní a odovzdávani prác, dodávky
materiiíluo odstraňovanie vád a podobne, zabezpečlje v mene zhotoviteťa osoba oprávnená
konať : Peter Friíner.

7.6. Zhotoviteť bude pri plnení predmetu zmluvy postupovď s odbornou starostlivosťou.
Zav'azuje sa dodržiavať všeobecne závázné predpisy, technické nonny apodmienky tejto
zmluvy. ZhotoviteÍ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateťa, pokynmi
objednávatelia, zapismi a dohodami oprávnených praco'rmíkov zmluvných strán
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

7.7. Zhotoviteť zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,
stavebných hmÓt, vyrobkov, strojov azariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.8. Zhotoviteť je povinný viesť odo ďía prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva,
stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním aprevzatímprác.
Denné zánnamy čitatelhe zapisuje apodpisuje stavbyvedúci, resp. osoba uvedená pri
špeciťrkácii zmluvných strrán ako osoba oprávnená konať za príslušnú zmluvnú stranu vo
veciach technických. V prípado, * sa objednávateť k zápisu áotoviteťa v stavebnom
denníku vlehote do 3 dní odo dňa jeho zápisu nevyjadrí, platí, že sobsahom ziípisu
súhlasí.

7.9. Koordináciu bezpečnosti stavby v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
39612006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných azdravotných požiadavképhna stavenisko,
zabezpeěuje áotoviteť.



tmo"iter zodpovedá pri stavebných prácach zabezpečnosť a ochranu zdraviapri prá
v mysle Zákona č,. 12412006 Z. z. v zneri neskorších predpisov aje v zmysle toh
zikonapovinný pouěiť svojich pracovníkov.

7.ll. Zjnotovite]] zodpovedá za škody vzniknuté pi rcalizácii diela avsúvislosti sjet
rcalízáciou objednávateťovi alebo vzniknuté tretej osobe.
Počas realízácie diela objednávateÍ neznáša žiadne náklady za škodu, vzniknutú počr
výstavby, až do úplného prevzatia diela.

7.l2. Zhotoviteť sa zaván$e vykonať dielo v dohodnutom termíne av požadovanej kvali
pre daný druh prác.

7.l3. Zhotovitel'nezodpoveďáza poškodenie pozemných vedení ainžinierskych sietí, ktor
nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.

7.I4. Zhotoviteť zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku. Zhotoviteť odstrráni r

vlastné nráklady odpady, ktoré sú qýsledkom jeho činnosti.
7.I5. Zhotoviteť nesmie uskladňovať na stavenisku materiály azaiadenia, nesúvisiat

s prácami podťa tejto zmluvy, ani materiály, ktoré nezodpovedajú normá
apožiadavkám kvality.

7.16. Zhotovitel' sa zaváz,$e vymať objednávateťa na kontrolu všetk;ých ptác amateriálo'
ktoré majú bý zakyé a stanú sa neprístupnými, najmenej 3 (tri) pracovné dni vopre,
Ak sa objednávateť nedostaví a nevykoná kontrolu týchto ptác, zhotovitef mój
pokraěovať v prácach. objednávateť móže dodatočne požadovať odkrýie tychto prác, a
na svoje náklady. Ak sa však pri dodatoěnej kontrole zisti, že práce neboli riadr
vykonané, bude vykonanánáptava na náklady áotoviteťa.

7.l7. Zhotoviteť sa zavázuje vyzvať minimiílne 3(tri) pracovné dni vopred objednávatel
k úěasti na všetkých predpísaných skúškach.

7.l8 Zhotoviteť je povinný vykonať na vlastné nráklady skúšky a predložiť ich výsledky
atesty : ''Atest zabudovaných materiálov''.

VIil.
Zm|uvná pokuta

8.1. Ak zhotovite]] neodovzdá objednávateťovi dielo vykonané riadne avčas podl
podmienok v tejto zmluve, zaplatí objednávatel'ovi zmlurmú pokutu vo qýške 0,02 |

Z cery diela zakaŽdý deň omeškania, ta zákLade písomnej výZvy objednávateťa zaslan
zhotoviteťovi. Ak áotoviteť nezaplatí objednávateliovi pokutu na zálHade výzw, .

objednávateť oprávnený znížiť cenu predmetu zmluvy o 0,02%o zakůdý deň omeškan'
s riadnym a věasným odovzdaním predmetu zmluvy.

8.2. Ak áotoviteť neodstráni vady v termíne podťa čl. č. 6.4. tejto zmluvy, zap|atí zmluvr
pokutu vo qýške 20,00 Euto zakaždý deň omeškania.

8.2. Ak objednávateÍ nezaplatí zhotoviteťovi fakturu v dobe splatrosti, za predpokladu, i
faktura bola vystavená v súlade s touto zmluvou, zap|atí objednávatel' zhotovitel'o'
zmlurmú pokutu vo qýške 0,02yo zakaždý deň omeškania.

Ix.
Vyššia moc

9.1. Na účely tejto zmluvy saza vyššiu moc považuje vojna amobilizácia. Proti škodá
z titulu živelnej pohromy je zhotoviteť povinný dielo poistiť aŽ do odovzdan'
áotoveného diela objednávatel'ovi, inak zodpovedáza škodu vzniknutú objednávatel'ov

s.z. Štrajk pracovníkov zhotoviteťa ani jeho subdodávateťov sa nepovažuje zavyššiu moc Í
účely tejto zmluvy.



x
10.1. V sulade s ustanovením $ :+ffiaT:'""LT'J;to*ritu má objedn ávateÍprávo odtejto zmluvy jednostranne odstupiť z dóvodov podstatného porušenia zmluvy.
I0.2-lia-podstatlé porušenie tejto zmluvy sa v súlade s $ 345 ods. 1 obchodného zríkonníkapolažrje:

_ nododrŽanie zmluvného termínu zač,atiavýstavby diela a v prípade omeškania
s dokončením diela o viac ako 30 dní,

- p'Jsenie technologickej disciplíny, vrátane nedodrŽania projektu,
_ st'ata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.

lfij_ odsnipenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvyzfrotoviteťovi.
ln4- Pri ďstupení od zmluvy zdóvodov na strane zhotoviteťa,

náhadu škody' kÍorá mu vzruklaz titulu porušenia závázku.
má objednávateť právo na

Zhotoviteť:

xr.

t [-l- Neoddelitel'nou.prílohou u:u"ryj::xfiÍl'T1x,l"'u ponuka - podrobn ý tozpočetrekonštrukcie strechy budovy TJ.
l12' Táto zmluva nadobúda závázkovo právnu platrrosť dňom jej podpísania obomaaluvnými stranami.
l1'3' Táto zmluva je povinne'zverejňovanou zmluvou VZmysle Zákona č,. 2lt/2000 Z.z.

9s|olodnom prístupe kinformáciátm avzmysle $ 4?a občianskeho ziíkonníka Zák.č.40/1964 Zb' v znení neskorších predpisov 
''ud"obúdu 

tato zmluva úěinnosť dňomnasledujúci- po jej zverejnení. Ak sá do_troch mesiacov od uzaweti a zmluvy táto zsrúuvanenr er ejnila, pl atí' že k uzaw etiu zmluvy nedo šl o.
1l'4' Akékol'vek 

^:nI tejto zmluvy je'rnožné vykonať len na základe dohody formoupísomného dodatku k tejto zmluve, podpísanéhobbo*u zmluvnými stranami.1l'5' Táto zmluva je vyhotovená v dvoctr vyhotoveniach, pre tazdtt zo zmluvných strrán pojednom vyhotovení.
1l'6' YďahY neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodnéhozákonníka a súvisiacich platrrých právnych predpisov Slóvenskej ..p"uiiř|.

V Dojči, dňa : 18.9.2013

PF Strechy, s.r.o.
M.R' Štetánitra ' Bobogdáíry 

'590.4 goE4' ŠaŠlín-strále
l';/ lco: a543o,|61 É oP'H: sK2022B€aBl/// /

?)/"ú'"'*


