
ZMLUVA O DIELO č. BA 17/2014

ktorú uzavreli:

Objednávateľ: Obec Smolinské
Smolinské 334
908 42 Smolinské
00309991
2021049558
VÚB a.s., pob. Šaštín-Stráže 12626182/0200
MVDr. Peter Betták - starosta obce

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúp. :

a

Zhotoviteľ: ESOPLAST SK, s.r.o.
Kuklov 286
908 78 Kuklov
Obchodná kancelária Bratislava
Kremni cká 11

IČO: 45 330 638
IČ DPH: SK2022950754
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú : 29207046401 1100
Zastúp. : Ing. Vladislav Goliaš, Peter Šonkol - konatelia
Registrované OS Trnava, spis. zn. : Sro 24905/T

podl a ust. § 536 a nasl. ako i súv. ust. Obchodného zákonníka - zákon č. 513 1 1991 Zb.,
v znení neskorších predpisov,

takto:

I.
PREDMET ZMLUVY

el) Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo, predmetom
ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať podľa v zmluve dohodnutých ustanovení dielo :
"Výroba, dodávka a montáž plastových elementov" v súlade s cenovou kalkuláciou
( rozpočtom) č. : 2077 zo dňa 04. 06. 2014, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a
tvorí jej Prílohu č. 1; a záväzok objednávateľa za tých istých zmluvných ustanoveni
poskytnúť potrebné spolupôsobenie, vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

e 2 ) Vecný rozsah vykonávania diela je záväzne určený podľa vyššie uvedenej
cenovej kalkulácie. Zmeny oproti dohodnutému rozsahu sa môžu realizovať, len ak sa na tom
zmluvné strany v súlade s touto zmluvou písomne dohodnú, alebo ak sa pri vykonávani diela
objaví potreba činností nezahrnutých do kalkulácie. Pokial' zmeny zapríčinia obmedzenie
alebo rozšírenie rozsahu diela s dopadom na dohodnutú cenu, dohodnú zmluvné strany

\ súčasne aj dopad týchto zmien na cenu diela osobitným dodatkom k tejto zmluve.

II.
MIESTO A ČAS PLNENIA

( 1) Miestom vykonávania diela ( konečnej montáže) je stavba vo vlastníctve
objednávateľa, na adrese: Objekt telocvične ZŠ s MŠ Smolinské, školské byty Smolinské, kabíny TJ
Smolinské



( 2 ) Na základe dohody zmluvných strán dielo bude zhotoviteľom vykonané
a odovzdané pri dodržaní dohodnutých platobných a projektových podmienok a ostatných
ustanovení zmluvy do 6 týždňov. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ do 3
(troch) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na zhotovenie diela uvedenej
v predchádzajúcej vete písomne oznámi objednávateľovi dôvody, pre ktoré nebolo možné
dielo vykonať riadne a včas, zhotoviteľ nie je v omeškaní a objednávatel ovi nevznikajú
nároky z omeškania voči zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy alebo príslušných právnych
predpisov. V písomnom oznámení je zhotoviteľ zároveň povinný oznámiť objednávatel ovi aj
predpokladanú dobu, o ktorú sa zhotovenie diela predlžuje. Zhotovenie diela sa týmto
spôsobom može predlžiť o najviac 3 týždne.

( 3) Konečný termín vykonania a odovzdania diela sa môže predlžiť iba
v prípadoch uvedených v tejto zmluve (vrátane bodu 2 tohto článku) alebo na základe dohody
zmluvných strán.

( 4 ) Dodržanie konečného termínu vykonania diela je závislé od riadneho a
včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
riadneho spolupôsobenia nie je zhotovitel v omeškaní so splnením povinností dodať predmet
zmluvy v dohodnutom termíne.

( 5 ) Odovzdanie a prevzatie zhotoveného diela sa vykoná písomne vo forme
odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý podpíšu zmluvné strany, resp. ich
zástupcovia. Dielo sa zaväzujú zmluvné strany odovzdať a prevziať aj v tom prípade, ak
v čase odovzdania a prevzatia má dielo drobné vady alebo nedorobky, ktoré samé o sebe ani
v spojení s inými nebránia riadnemu obvyklému užívaniu a závažným spôsobom nenarúšajú
estetický vzhľad diela.

III.
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

( 1) Cena dielaje stanovená dohodou zmluvných strán vychádzajúc z dohodnutého
rozsahu diela podľa Čl. I. tejto zmluvy, v sume 12 862,57 € vrátane DPH, ktorá činí 2 143,76
€. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že táto zmluvná cena je na dohodnutý rozsah diela
pevná v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmena dohodnutej pevnej ceny je
možná iba zmenou rozsahu diela v súlade s Čl. I. odsek 2 tejto zmluvy, iba na základe dohody
zmluvných strán.

( 2 ) Dohodnutá cena diela je splatná na základe vystavenej faktúry po odovzdaní
celého diela a prevzatia objednávateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní.

( 3 ) Zhotoviteľ písomne alebo telefonicky oznámi pripravenosť na montáž diela.
Písomné oznámenie zasiela zhotoviteľ objednávateľovi spravidla pät dní pred plánovaným
termínom montáže.

( 4 ) Objednávateľ berie na vedomie a výslovne sa zaväzuje, že uznáva
objednávateľ čo do dôvodu a výšky dohodnutú cenu diela a zároveň sa objednávatel zaväzuje
dielo prevziať v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ svojim podpisom na tejto zmluve
potvrdzuje, čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči zhotoviteľovi zaplatiť cenu diela v plnej
výške a dielo v súlade s touto zmluvou riadne prevziat.
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IV.
MAJETKOVÉ SANKCIE

( 1) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ bez dôvodov
vylučujúcich jeho zodpovednosť za omeškanie nevykoná a nedodá dielo v termíne
dohodnutom v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny
časti nedodaného diela, alebo z časti diela dodaného omeškaním, za každý deň omeškania.
Pokiaľ objednávatel je v omeškaní s platením, čo i len časti ceny diela, alebo poskytnutím
potrebnej súčinnosti, zhotoviteľ sa nemôže dostať do omeškania a zodpovednosť zhotoviteľa
za nedodržanie terminu vykonania diela je vylúčená. Ustanovenia čl. II bod 2 tejto zmluvy
o predlžení lehoty na zhotovenie diela nie sú týmto bodom dotknuté.

(2) V prípade, ak objednávateľ sa dostane do omeškania s úhradou ceny diela, je
povinný a zaväzuje sa zaplatiť zhotovitel ovi úroky z omeškania v súlade s príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

( 3 ) V prípade, ak dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu tejto zmluvy z dôvodov na
strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu ukončenia zmluvy
fakturovať objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje tieto zaplatiť vo výške ceny
zodpovedajúcej rozsahu prevedených prác na diele ku dňu ukončenia zmluvy.

V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

( 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že dielo sa zhotoví podľa podmienok
zmluvy a bude mať vlastnosti obvyklé pre charakter diela v rámci platných technických
nonern.

( 2 ) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 60
mesiacov odo dňa spísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

( 3 ) Vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, musia byť
uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, ktorý sa pri odovzdávaní a prevzatí diela
spisuje medzi stranami v súlade s čl. II. ods. 5. V prípade, že tieto vady sú odstrániteľné,
zhotoviteľ je povinný vady odstrániť bezodplatne. Termín odstránenia vád sa uvedie do
protokolu. V prípade, že vady nie sú odstrániteľné, obvyklému užívaniu však nebránia, má
objednávateľ právo na zľavu z ceny podľa charakteru závad, najviac však do 10 % z ceny
vadnej časti diela.

VI.
SPOLUPÔSOBENIE OBJED ÁVATEĽA

Okrem súčinností obsiahnutých v osobitných ustanoveniach tejto zmluvy sa objednávateľ
zaväzuje na nasledovné spolupôsobenie pri vykonávaní diela: - V prípade, že realizácia diela
- montáž - vyžaduje stavebné povolenie, je povinný si ho včas obstarať objednávateľ
a predložiť zhotoviteľovi ešte pred začatím montážnych prác. O tejto skutočnosti je zhotoviteľ
povinný oboznámiť objednávateľa vopred s dostatočným časovým predstihom tak aby
nedochádzalo k zbytočným prerušeni am prác pri zhotovovaní diela. V prípade ak
objednávateľ neumožní alebo z iných dôvodov nezabezpečí obhliadku a zameranie v mieste



vykonávania diela podľa Čl. II. odsek ( l ) tejto zmluvy, preberá zodpovednosť v prípadných
nepresnosti ach pri montáži.

VII.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

( 1) Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď po
uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady a podmienky diela, alebo vzniknú nové
požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy aj vtedy, ak
dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dohodnuté v tejto zmluve.

( 2 ) Vlastníkom zhotovovaných vecí je zhotoviteľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo
škody na týchto veciach až do odovzdania a prevzatia diela. Odovzdaním a prevzatím diela
prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa. Vlastníctvo diela prechádza na
objednávateľa dňom úplného zaplatenia ceny diela.

( 3 ) Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve - s výnimkou zmien na ktoré
podľa vyššie uvedených ustanovení zmluvy je oprávnený zhotoviteľ aj jednostranne - musia
byť uzavreté v.písomnej forme a musia byť zmluvnými stranami vlastnoručne podpísané, inak
sú neplatné.

( 4 ) V otázkach výslovne neupravených ustanoveniami tejto zmluvy platia pre
vzťahy zmluvných strán príslušné ustanovenia všeobecne záväzných predpisov, najmä
Obchodného zákonníka, na aplikácii ktorého sa zmluvné strany dohodli.

( 5 ) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami.
Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom uhradenia zálohy uvedenej v čl. III bod 2 tejto zmluvy
v plnej výške.

( 6 ) Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach, po jednom pre každú
zmluvnú stranu. Táto zmluva bola zmluvnými stranami riadne prečítaná, jej obsahu zmluvné
strany porozumeli, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s celým obsahom, ktorý vyjadruje slobodne a vážne prejavenú
vôľu strán, vlastnoručne túto podpisujú. Objednávateľ ako aj zhotoviteľ si ponecháva po
jednom podpísanom vyhotovení zmluvy, pričom obe podpísané vyhotovenie majú rovnakú
právnu platnosť.

V Bratislave dňa: 02. 07. 2014

Zhotoviteľ:E_~~ Objednávateľ:

MVDr. Peter Betták
starosta

Prílohy:
l. Cenová kalkulácia ( rozpočet) č. : 2077 zo dňa 04. 06. 2014.
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