
zMLtIvA o DIELo č.90220l!
uzawetá podfa $ 536 a nasl. zákona ě. 513/199| Zb. /obchodného zákonníkď

v znení neskorších zmien a doplnkov

I. zMLUvNÉ srnaNy

1.1. Zhotoviteť: SLoVDACH s .r o
Levočská l' 064 01 Stará l]ubovňa

Zastúpený: Slavomírom Kandráčom , konateťom spoločnosti
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
ai technických : Kiktavý Michal, stavbyvedúci
b/ zmluvných : Kandráč Slavomír, konďeť
IČO: 36465330
tČ npH: sK2020004008
Bankové spojenie: vÚB, a's. St. I]ubovňa, č. 137964815 5/0200
Zápisv obchodnom registri okresného súdu Prešov
oddiel: S r o, Vložka číslo: 12041/P
Telefon: 0524326473, Fax: 052 4326473
E-mail : slovdach@gmail.com

1.2. objednávatel': obec JAKUBAFIY
065 12 Jakubany 555

Zastúpený: PhDr. JozefDufala' starostaobce
Zástupaa splnomocnený na rokovanie vo veciach
ď technických:
b/ zmluvných : PhDr. Jozef Dufala
IČo: 329924
Bankové spojenie:
Te|.č. 052 42 83 651
E-mai l:

n. \.ýcHoDIsKovÉ PoDKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladom pre zhotovenie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dňa L9,L'201|

III. PREDMET ZMLUVY

3'1. Zhotoviteť sa zavázuje zlrotoviť dielo . stavebný objekt alebo časť stavebného objekfu stavby
v rozsahu a za podmienok. dohodnuých v tejto zrnluve.

,,Oprava miestnycb potokov v obci Jakubany"

podfa zadania , ýkazu _ výmer zo dňa 19.I.20l1
3 .2. objednávate|' sa zavázuje dokončené dielo prwziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto

zmluve.
3.3. ZhotoviteÍ sa zavázuje áotoviť dielo . stavebný objekt alebo časť stavebného objektu vo vlastnom mene,

na vlastn.ý náklad a na vlastné nebezpečenstvo.
3.4. Zhotoviteť sa zavázuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce . práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto



zm|uve, dodatďne požadované nad rámec rozpďtu Výkaz.Výmer, objednávateť práce uhradí .

rv. Č.q.s PLNENIA

4.1' Termín zaěatia zhotovenia diela:
4.2. T ermin dokoněenia, odovzdania a prwzatta diela: 30.4.20 l 1
4.3 Dodržanie termínu dokončenia, ďovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym plnením závárkov

objednávateťa. objďnávatel'sa zavÍizuje poskytnúť zhotovitel'ovi spolupósobenie potrebné pre splnenie
predmetu zrrrluvy v týchto termínoch:
. ďovzdanie projektu pre stavebné povolenie vo dvoch vyhotoveniach
- odovzdanie staveniska
- odovzdanieprávoplatných stavebných povolení a iných povolení

potrebných pre výstavbu
. ak nastanú vel'mi nízke teploty, termín ukončenia sa predlžuje o potrebnú dobu.
obje.dnávatel'sa zavázuje uhradiť jednotlivé platby na zriklade platobných dokladov zlrotovitel'a a

zap|atiť cenu diela spósobom a za pďmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zrnluvy'

V. CENA

5.l. Cena dielajedohodnutávzmysle zákonač. 18/1996 Z.z.ocenáchvzneníneskorších zÍrl.iena doplnkov
a vyhlášky ě.8111996 Z. z, ,ktorou sa vykonáva zákon o cerrách v znení neskorších predpisov činí:

31 45ó'19 €bez DPH'
20o/a D?H 6 291.23 C

31 747,42 €sDPH

5.2. K cene bude pripoěítaná aj účtovná daň z pridanej hďnoty lDPtV podl'a právnych predpisov, platných v
časejej učtovania.

5.3. Cena dohodnutá v č1. 5.2. kryje náklady potrebné na dodržanie mtluvne dohodnudch kvalitatívnych,
dodacích a platobných podmienok pďťa tejto zmluvy a to najmá vtechnicko.kvalitatívnych parametrov
uvedených vtechnických normách a predpisoch platných naúzemí Slovenskej republiky.

5.4. Cena je spracovaná nazák|ade ýkazu qýmer, preďoženého obstarávatslbm.

vI. PLATOBNÉ PoDMIENKY

6'10. Úhrada ceny diela bude vykonanánazÁklade fýchto platobných dokladov:
a/ zálohových faktúr'
b/ čiastkových faktúr,
c/ konečnej faktúry.

6.2. Konečná faktúra predstavuje celkové finaněné vysporiadanie diela. Zhotovitelbvi vzniká právo vystaviť
konďnú faktr'iru dňom podpísania ápisu o ďovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo časti
stavebného objektu. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záxázky objednávateťa uhradiť cenu
diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú ápis o odovzdaní aprevzalí diela a súpis všethých
objednávateťom už uhradených faktúr.

ó.3. Lehota splatnosti faktur je 14 dní od doruěenia .
6.4. objednávatet radtži z čiastky uvedenej v konečnej faktúre 57o z ceny diela.
ó'5' objďnávateť uvolhí zo zadtžanej čiastky 5o/o z euny diela do 7 pracovných dní od dátumu pďpísania

zápisu o odstránení všetkých vád a nedorobkoq uvedených v zilpise o odovzdaní aptevzati.



vII. zÁRUčNa. norA. ZoDPovnonosŤ zA vADY

7. 1 . Zhotoviteť zodpovedá za too že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že
pďas záručnej doby bude mať vlasÍrosti dohďnuté v tejto anluve.

7.2. Zhotoitsl'zodpovedá zavaďyo ktoré ďelo má v čase jeho odovzdania aptevzatia. Zavady, ktoré sa
prejavili po ďovzdaní diela zodpovedá zhotoviteť iba vtedy, ak boli spósobené porušenímjeho
povinností'

7j.Zhotowtef nezodpovďázavady dielq ktoré boli spósobené pouátím podkladov a vecí poslrytnufých
objednávatel'om a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť
ďebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval.

7.4.Záručnádoba začína plynúť dňom odovzdaniaaprevzatia diela, /stavebného objektu alebo časti
stavebného objektď 24 mesiacov.

7.5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvďite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve' v
projekte pre stavebné povolerrie, v súťaálých podmienkach a súťabých podkladoch, v realizačných
projektoch, v technichých normách a v právrrych predpisoch.

7.6. skryté vady sú tie, ktoré objednávateť nemohol zistiť pri odovzdaní aprevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú
v zátuénq lehote' Tieto vadyje objednávatel'povinný reklamovať u zhotovitera bezďkladne po ich
zistení písomnou formou do ruk opnívnaného zástupcu zhotoviteťa.

?.7 . ZhotavtteÍ je povinný reagovať na reklamáoiu do 5 pracovných dní po jej obdrfuni a dohodnúť s
objednávateťom spósob a primeranú lehďu odstránenia reklamovanej vady.

7.8. zhotoYitef sa zavázuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
7.9. Nároky objednávateťa zúadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením $ 564 obchďného ziíkonníka.

objednávateť nemÓže dodatoěne meniť uplatnený nárok na odstriánerrie vady.
7.l0.Zhďoviteť je povinný bez zbytočného ďkladu ďstraniť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých

popiera, odstrárrenie ktorých však neznesie ďklad. Úhrada nákladov spojených s ďstránením takýchto
vád bude dohodnutá antluvnými stanami následne.

7.1l.Po ďstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní aptevlatí diela pripraví zhotovitď záznam,
ktorý potwdia zodpovední ástupcovia zhotovitel'a a objednávatel'a.

VIU. ZMLUVNE POKUTY

8. 1 . Ak zhotovitef neodstráni reklamované skryté vady v lehote dohodnutej podl'a ěl,7 .7 @rto zmluvyo zap|atí
o$ednávateťovi zmluvnú pokutu 3,319 EUR zakaž,dý deň omeškania.

8.2. Ak zlrotoviteť ďovzdá dielo po termíne v bode 4,2. zap|atÍ zmluvnú pokutu 0,05 o/o z ceny diela uvedenej
v bode 5.|. za každý deň omeškania.

8.3. Ak bude objednávatel'v omeškaní s úhradou, rap|atí zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo ýške 0,05 o/o z
dlfuej ěiastky zakaždý deň omeškania.

D(. oKoLNosTI VYLUČUJÚCE ZoDPovEDNosŤ

9.l. Pre účely tejto anluvy sa na okolnosti vylučqiúce zodpovednosť vďahuje právna úprava" uvedená v
$ 374 obchodného ztákonníka.

9.2. okolnosti vylučujúce zodpovednosťo ktoré nie sú zóvislé od vóle zmluvných strránr a ktoré anluvné strany
nemóžu ovplyrmiť sú napr. vojna, mobiliácia" povstanie, živelné pohromy a pod.

x. osTATNÉ usranovENlA

10.l.Zmluvné strany sa dohďli, že ak jedna zm|uvná strana poruší podstatne zmluvné závárky,dohodnuté v
tejto zmluve, má druhá zmluvná strana právo odstupiť od zmluvy. odstúpenie od zrrrluvy sa riadi
ustanoveniami obchodného zákonníka a jemoáré ho uplatniť do 14 dní od času, keď sa strang ktorá
chce právo odstupenia od zrrrluvy využtl, dozvedela o podstatnom porušení zmlwy.



l6.2'objednávatef a ďtotoviteť sa zaviizujú, že zachovajú obchďné tajomstvo, týkajúce sa technických a
obchodných informácií, ktoré poslrytla jedna zrrrluvná strana druhej a tieto informácie nepoužijú na iné

účely, ako pre plnenie tohto zmlu.mého ávázku.
lg.3.Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť vďi tretím osobám o obsahu tejto anrluvy a o

všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli súvislosti s touto zmluvou.
lg.4.Zhotoviteť zabezpďi, aby tuto povinnosť mlčanlivosti zachovávali aj jeho zamestnanci a iné osoby

podiel'ajúce sa na plnení tejto zrrrluvy na základe dohody so zhotovitel'om, alebo s jeho vedomím.
16.53ovinnosť zachovania obchodného tajomstva a mlčanlivosti platí aj po ukončení platnosti tojto zmluvy.
10.ó.Ustanovenie o zachovaní mlčanlivosti sa nevďahuje na obchďné a technické informácie, ktoÍé sa stali

verejne bežne dostupné.
10.7.Zhotovitel'zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, za ochranu životného prosředia okoliťých

priesŮorov, wátane dodržiavania nočrrého a nedeťného kl'udu v zmysle podmienok stavebného povolenia.
l0.8.Zhotoviteť zodpovďá zaBaP, Po vlastných zamestnancov na stavbe.
10.9 Stavebný dozor bude vykonávať.... ..... s oprávneirím SKSI.

xI. ZÁVERBčNÉ USTANOVENIA

1 1. l.Zmluvné strany dohodli ako pďmienky platnosti tejto zmluvy tak aj jej prípadných dodatkov písomnú

formu a dohodu o celom rozsahu.
l|.Z,Zmeny alebo doplnky k tejto zrrrluve je moáré vykonať len dodatkami k zmluve.
l1.3.Na vďahy neupravené touto znluvou sa vďahujú príslušné ustanovenia obchodného ziíkonníka.

l l.4.Zmluvné strany ýslovne prehlasujú, že táto zrnluva zodpovedá ich slobodnej vóli' uzavierajú ju

dobrovoťne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
11.5.Táto zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej podpísania zrrrluvnými stranami.
l l.6.TáŮ0 anrluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, pojednom pre každú zrrrluvnú stranu.

t t  4 , , lot  IV Starej l.]ubovni . ť..:'*..... '. '.............

Objednávateť:

PhDr. Jozef
íÁďU-

zhotoYiteť:

Slavomír Kandráč, konateť spoločnosti


