~

-

~

Zmluva o dielo
uzavretá podra § 536 a nasl. zákona è. 513/1991 lb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvnéstrany
1. Objednávatef:

Obec Štola, 059 37
v zastúpení:
IÈO:
DIÈ:
Bankové spojenie:
Èíslo úètu:

Štola 29
Martinom Hajkom - starostom obce
00691836
2021202425
DEXIA, a.s. Liptovský Hrádok
1677754001/5600

a
2. Zhotovitef:

JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 06401 Stará ~ubovòa
v zastúpení:
Ing. Vladimírom Jaceníkom - konaterom
IÈO:
36501522
DIÈ:
2021922672
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Èíslo úètu:
1944505959/0200

II. Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviter sa zavazuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávatera dielo podra èi.
III. tejto zmluvy.
2. Zhotoviter sa zavazuje vykona• dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos•.
3. Objednávater sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevzia• a zaplati• zaò dojednanú
cenu.
III. Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je realizácia prác na stavbe "Vybudovanie miestnej komunikácie na
pozemku parcely registra "C" evidovanej na katastrálnej mape parc. È. 750/1 v k.ú.
Štola".

2.

Zhotoviter zabezpeèí dielo podra podmienok stanovených touto zmluvou.

IV. Termíny plnenia, vykonanie diela
1. Termín zaèatia realizácie:
Termín ukonèenia realizácie:

18.7.2011
31.7.2011

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviter v súlade s pokynmi objednávatera.
3. Zhotoviter nie je vomeškaní s plnením závazku, ak mu objednávater neposkytol
potrebnú súèinnos•. O prevzatí dokonèeného diela musí by• spísaný odovzdávací
protokol podpísaný objednávaterom a zhotoviterom. Deò podpisu protokolu oboma
zmluvnými stranami sa považuje za deò odovzdania diela.
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4. Vlastn íctvo, ako aj nebezpeèenstvo škody
objednávatel'a odovzdaním predmetu diela.

k zhotovovanej

veci

prechádza

na

V. Povinnosti objednávatefa a zhotovitefa
1. Objednávatel' je povinný riadne zhotovené dielo prevzia•.
2. Zhotovitel' sa zavazuje, že vykoná dielo v zmysle èlánku III. tejto zmluvy, vrátane dodania
potrebného materiálu.
3. Zhotovitel' sa zavazuje odovzda• objednávatel'ovi doklady,
k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

ktoré

sa

vz•ahujú

VI. Cena diela a sposob fakturácie
1. Cena za vykonanie diela zhotovitel'om (t.j. cena prác za pokládku ..PDK hro 10 cm 745,80 m2 á 3,22 ~ a pokládku ABS hro 5 cm - 745,80 m2 á 10,30 ~ + 20 % DPH =
12099,86 ~) je urèená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán tejto zmluvy.
2. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku
a upratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a.
3. Zhotovitel' je oprávnený zvýši• dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši
náklady úèelne vynaložené zhotovitel'om, ktoré zhotovitel' hodnoverne preukáže.
Objednávatel' sa zavazuje takéto zvýšenie ceny písomne potvrdi•.
4. Objednávatel' sa zavazuje uhradi• zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela podl'a faktúry
vystavenej zhotovitel'om do 5 dní po odovzdaní diela so splatnos•ou 14 dní oda dòa
vystavenia faktúry a to bezhotovostným prevodom na úèet zhotovitel'a uvedeného v èi. I.
tejto zmluvy.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahova• všetky potrebné údaje, je objednávatel'
oprávnený vráti• ju na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti zaène plynú• doruèením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
6.

Neoddelitel'nou súèas•ou faktúry je súpis vykonaných prác.
VII. Záruèná doba

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podl'a podmienok
tejto zmluvy a že poèas záruènej doby bude ma• vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' zodpovedá za kvalitu prevedených prác.
2. Zhotovitel' poskytuje záruku na prevedené práce 60 mesiacov a to oda dòa podpisu
odovzdávacieho protokolu.
3. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli sp6sobené použitím nesprávnych
podkladov poskytnutých objednávatel'om pri tvorbe objednávky diela.
4. Zhotovitel' nezodpovedá za vady sp6sobené nesprávnym používaním predmetu tejto
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávatel'om.
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k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

ktoré

sa

vz•ahujú
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3. Zhotovitel' je oprávnený zvýši• dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši
náklady úèelne vynaložené zhotovitel'om, ktoré zhotovitel' hodnoverne preukáže.
Objednávatel' sa zavazuje takéto zvýšenie ceny písomne potvrdi•.
4. Objednávatel' sa zavazuje uhradi• zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela podl'a faktúry
vystavenej zhotovitel'om do 5 dní po odovzdaní diela so splatnos•ou 14 dní oda dòa
vystavenia faktúry a to bezhotovostným prevodom na úèet zhotovitel'a uvedeného v èi. I.
tejto zmluvy.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahova• všetky potrebné údaje, je objednávatel'
oprávnený vráti• ju na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehaly splatnosti
a nová lehala splatnosti zaène plynú• doruèením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
6.

Neoddelitel'nou súèas•ou faktúry je súpis vykonaných prác.
VII. Záruèná doba

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podl'a podmienok
tejto zmluvy a že poèas záruènej doby bude ma• vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' zodpovedá za kvalitu prevedených prác.
2. Zhotovitel' poskytuje záruku na prevedené práce 60 mesiacov a to oda dòa podpisu
odovzdávacieho protokolu.
3. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli sp6sobené použitím nesprávnych
podkladov poskytnutých objednávatel'om pri tvorbe objednávky diela.
4. Zhotovitel' nezodpovedá za vady sp6sobené nesprávnym používaním predmetu tejto
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávatel'om.
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5. Poèas trvania záruènej doby sa zhotovíteI' zavazuje bezplatne odstráni• reklamované
nedostatkydo 5 dní od vyzvaniana ich odstránenie,ak sa nedohodneinak.
6. Pre prípad vady má objednávatel'právo požadova• a zhotovitel' povinnos• poskytnú•
bezplatné odstránenie vady. Zhotovitel'sa zavazuje prípadné vady diela odstránit' bez
zbytoènéhoodkladu po uplatnení'oprávnenejreklamácieobjednávatel'a.
VIII. Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotovitel'om (èi. IV. bod 1
tejto zmluvy) je zhotovitel' povinný zaplati• objednávatel'ovizmluvnú pokutu vo výške
0,02 % z dohodnutej ceny.

2. V prípade, že objedná\latel'neuhradí faktúru v lehote splatnosti podl'a èi. VI., zaplatí za
neuhradenú faktúru úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deò
omeškania.
"
IX. Závereèné ustanovenia
1. Vytýèenie inžinierskych sjetí zabezpeèí zhotovitel' diela. Za prípadné poškodenie
inžinierskych sjetí zodpovedá zhotovitel' diela.
2. Objednávatel' poèas realizácie stavebných prác má právo ich kontrolova• a priebežne
zhotovitel'a upozorni• na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej
lehote.
3. Všetky odborné práce musia vykonáva• pracovníci zhotovitel'a, ktorí majú na tieto práce
príslušnú kvalifikáciu a oprávnenie v zmysle platných predpisov.
4. Zodpovednos• za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele èinnos•ou zhotovitel'a
v priebehu realizácie, znáša zhotovitel'.
5. Zhotovitel' je povinný písomne oznámi• objednávatel'ovi najnesk6r 5 dní vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie.
6. Zmluvné strany pri odovzdaní predmetu zmluvy spíšu odovzdávací protokol, ktorý bude
podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
7. Zhotovitel' ako p6vodca odpadov sa zavazuje, že ak vzniknú pri jeho èinnosti podl'a tejto
zmluvy odpady, bude s nimi naklada• a zabezpeèí ich zneškodnenie v súlade so
zákonom è. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
8. Za bezpeènos• a ochranu zdravia pracovníkov na stavenisku plne zodpovedá zhotovitel'
stavby.
9. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ïalšími právnymi predpismi.
10. Zmluva nadobúda úèinnost' po podpísaní obidvoch zmluvných strán a to na druhý deò po
zverejnení.
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11. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia by• vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia by• podpísané oboma zmluvnými stranami.
12. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.

V Štole, dòa 14.7.2011
è.j.: 421/2011

JUNO

os, S.f.O.

Lipové 17
064 o~ Starál:.ubOvfle
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