Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 631 až § 656 z.č. 40/1964 Zb
(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov
ÚČASTNÍCI

OBJEDNÁVATEĽ : OBEC SLOVENSKÝ GROB
Hlavná 132 , 900 26 Slovenský Grob
IČO:00305073
DIČ:2020662248
Bankove spojenie: SK9302000000000003227112
Starosta obce: JUDr. Štefan Gašparovič

ZHOTOVITEĽ: METALDECK, s.r.o.
Kasárenská 19, 931 01 Šamorín
IČO: 44066571
DIČ: 2574653
IČDPH:SK2574653
Číslo účtu:. 0193033510/0900
Martin Buček - konateľ
I.

Východiskové podklady a údaje
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa Č. 50620171 Verzia 2.

II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je Dodávka a montáž klimatizácie – budova obecného úradu
uvedenej v Prílohe č. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť.
2.1
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo v dohodnutom termíne a zaplatiť dohodnutú
cenu podľa platobných podmienok a poskytovať zhotoviteľovi (osobám konajúcim v jeho
mene) priebežnú súčinnosť podľa nevyhnutných potrieb požadovaných zhotoviteľom.
2.2
Rozsah plnenia zhotoviteľa je daný technológiou prevedenia a súpisom výkonov, ktoré
sú špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
III.
Cena a platobné podmienky
3.1
Cena za dielo je dohodnutá, vo výške 4284 EUR vrátane DPH (slovom:
štyritisícdvestoosemdesiatštyri EUR ). Táto cena zahŕňa náklady spojené s uskutočnením
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zmluvných prác, vrátane dodávok a montáže materiálov, ktoré sú k zhotoveniu zmluvných
prác potrebné a vrátane nákladov na všetky nutné dočasné opatrenia.
3.2
Pokiaľ bola cena nákladov diela dohodnutá vo väzbe na pôvodnú cenovú ponuku a
rozpočet, objednávateľ berie na vedomie, že na konečnú cenu môžu mať vplyvy zmeny
materiálu alebo ceny dostupné na relevantnom trhu. Akékoľvek zmeny súvisiace s výškou
nákladov, ktoré strany pred uzatvorením zmluvy nemohli predvídať, je zhotoviteľ povinný
vopred prerokovať s objednávateľom a riadiť sa jeho pokynmi.
3.3
Konečná cena bude vypočítaná na základe obojstranne potvrdeného súpisu výkonov
a skutočne zrealizovaného diela v odovzdávajúcom protokole.
3.4
V prípade, ak objednávateľ požiada zhotoviteľa o vykonanie prác nad rámec
dohodnutý v tejto zmluve ( naviac práce) tieto musia byť vyhotovené písomne . Cena prác
naviac musí byť kalkulovaná osobitne a jej rozsah potvrdený podpisom objednávateľa.
Rovnako platí, ak objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o obmedzenie rozsahu
dohodnutých prác, ktoré budú mať dopad na výšku dohodnutej ceny.
3.5
Cena ponúkaná zhotoviteľom sa môže meniť s prihliadnutím na trhové podmienky
alebo zmenami zákona, o čom zmluvné strany pri uzatváraní zmluvy nemali vedomosť
a v tejto časti zmluvy si poskytnú vzájomnú súčinnosť formou dodatku. Ak v čase
realizácie diela došlo k zmene cenového predpisu, zhotoviteľ je povinný objednávateľa na
túto skutočnosť upozorniť a oznámiť mu novú cenu.
3.6
Platobné podmienky dohodli účastníci zmluvy nasledovne:
Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry,
vyhotovenej podľa súpisu vykonaných prác písomne odsúhlasených a podpísaných
objednávateľom alebo osobou poverenou konať v mene objednávateľa.
3.7
Splatnosť faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá na 14 kalendárnych dní odo
dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra je zaplatená včas, ak je v posledný deň
lehoty splatnosti pripísaná na účet zhotoviteľa.
3.8
V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní s peňažným plnením, je zhotoviteľ
oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 %
z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
3.8
Faktúry budú obsahovať údaje v súlade s ust. § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
IV.
Termíny plnenia
4.1
Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia:
4.1.1 Termín začatia prác 15.06.2017
4.1.2 Termín dokončenia prác 30.06.2017.
4.2
V prípade, ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť k odovzdaniu
pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom
skrátenom termíne.
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4.3
Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred
termín odovzdania diela.
V.
Súčinnosť objednávateľa
5.1
Objednávateľ sa zaväzuje, že bude odovzdávať zhotoviteľovi potrebné písomné
informácie a podklady včas, v rozsahu a v termínoch dohodnutých na rokovaniach,
písomne alebo telefonicky.
5.2

Objednávateľ sa ďalej zaväzuje Dielo riadne zaplatiť.

VI.
Oprávnenia objednávateľa
6.1
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí,
že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy alebo
platných predpisov, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa, aby zhotoviteľ odstránil vady
vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ
neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na odstránenie týchto vád diela
poskytne, a ďalší postup zhotoviteľa by nepochybne viedol k podstatnému porušeniu tejto
zmluvy, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tom prípade je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi za dielo sumu pripadajúcu na už vykonanú prácu a nahradiť mu vzniknuté a
účelne vynaložené náklady podľa dohodnutej ceny.

VII.
Odovzdanie a prevzatie prác, podmienky realizácie prác
7.1
Prevzatie vykonaných prác bude vykonané na základe výzvy objednávateľa.
Prevzatie pracoviska sa uskutoční zápisom obidvoch účastníkov tejto zmluvy do protokolu
o prevzatí prác s uvedením prípadných vád. Objednávateľ zabezpečí podmienky pre
bezpečnú prácu zhotoviteľa.
7.2
Objednávateľ je zodpovedný za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude
rušený zásahom tretích osôb.
7.3
Zhotoviteľ
pracovníkov.

zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich

7.4
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky bezpečnostné, hygienické, požiarne
a ekologické predpisy.
7.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si sám zabezpečí sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou
práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa.
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7.6
Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli
pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa viesť k ohrozeniu priebehu vykonávaných
prác vykonávaných na diele objednávateľom alebo inými dodávateľmi objednávateľa.
7.7
Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých skúškach, príp.
prácach, ktoré majú zásadný význam pre kvalitu vykonávaného diela a prizvať k nim
zástupcu objednávateľa.
7.8
Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác
a dodržovanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a za poriadok na
pracovisku.
7.9
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
7.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou
diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné
k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú
k zhotoveniu diela nevyhnutné.
7.11 Dielo je ukončené jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi.
O odovzdaní a prevzatí spíšu obidve zmluvné strany odovzdávací protokol, ktorý pripraví
k prevzatiu diela zhotoviteľ.

VIII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
8.1
Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať zmluvou určené vlastnosti.
8.2. Podstatným porušením zmluvy je:
8.2.1 Prekročenie termínov zhotovenia diela o viac ako 15 dní z dôvodov na strane
zhotoviteľa.
8.2.2 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele
z dôvodov na strane objednávateľa , zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté
náklady a 20 % ušlého zisku.
8.3
Zhotoviteľ je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v čase jeho
odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ
objednávateľovi v rozsahu tejto záruky.
8.4
Zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní posúdi
oprávnenosť reklamácie a odstráni oprávnene nárokované chyby a nedorobky, ktoré
spadajú do predmetného plnenia tejto zmluvy v obojstranne dohodnutom termíne.
Reklamačné nároky budú riešené na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa.
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8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré
mu dal objednávateľ, v prípade, ak objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov upozornil
a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
8.6
Objednávateľ je povinný predmet diela prehliadnuť alebo zariadiť jeho prehliadku
podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
8.7

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela.

8.8
Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vád diela u zhotoviteľa písomne, a to
bezodkladne po ich zistení. V prípade, ak objednávateľ bude reklamovať vadu diela, za
ktorú znáša zopovednosť zhotoviteľ, tento je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.
8.9
Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje začať práce spojené s odstránením vady diela do 10
dní po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa, ak sa účastníci nedohodnú inak.

IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
9.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného
oboma zmluvnými stranami. K návrhom týchto dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú
vyjadriť písomne v lehote do 10 dní odo dňa doručenia návrhu.
9.2
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o zmene svojich
identifikačných údajov , ako aj o prípadnom prechode svojich záväzkov zo zmluvy na iný
právny subjekt.
9.3
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré
im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu
druhej strany a nepoužijú tieto informácie ani pre iné účely než pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.
9.4
Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa súvisiacimi s účelom predmetu plnenia pokiaľ sú v
súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami vzťahujúcimi sa k veci, zápismi
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán .
9.5
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu
diela a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich
uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
9.6
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom,
najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade sporu je vecne a
miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
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9.7
Strany sa zaväzujú urovnať prípadné spory vzniknuté v súvislosti a touto zmluvou
prednostne vzájomným konsenzom.
9.8
V prípade, ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy, alebo jej časti z
dôvodov okolností na strane objednávateľa, zhotoviteľ má právo na dohodnutú výšku ceny
diela, ak bol ochotný dielo vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane
objednávateľa. Rovnako platí právo zhotoviteľa vyúčtovať objednávateľovi primeranú
náhradu, ak ho vo vykonávaní diela zdržali okolnosti na strane objednávateľa (§ 641 ods. 1
a ods. 2 OZ).
9.9 Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené v jej obsahu sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, ktoré sú pre účastníkov zmluvy záväzné.
9.10 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy,
ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu..
9.11 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch /2/ vyhotoveniach /origináloch/. Každá zo
zmluvných strán obdrží jedno/1/ vyhotovenie.
9.12 Strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali a jej obsahu porozumeli. Ďalej
vyhlasujú, že dohodnuté podmienky zmluvy sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej
zrozumiteľne, určite a vážne bez pocitu tiesne alebo inak nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.
9.13 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy.
9.14 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorou je cenová ponuka č.
50620171 verzia 2 zo dňa 05.06.2017

V Šamoríne, dňa 15.06.2017

V Slovenskom Grobe, dňa 15.06.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

....................................
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta obce

........................................
Martin Buček
konateľ spoločnosti
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Príloha 1
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