
ZMLUVA O DIELO

uzatvoľená podlh ustanovenia Ş 536 a nasl. zákona č,.513/199ĺ Zb. obchodný zákonník v znení
neskoľších pľedpĺsov

(ďalej len ,,obchodný zákonník") a podl'a iných pľíslušných pľávnych pľedpisov

I. Zmluvné stľany

objednávatelo:
so sídlom:
zástupca:
rčo:
DIč:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej ako objednávateľ)

Zhotovitel':
so sídlom:
lčo:
DIč:
rč lptl:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej ako zhotovitel)

2.1. Názov stavby:
2.2. Miesto stavby:

okľes:

Obec Kral'ovany
Kral'ovany 186, 02'7 5 1 Kľalbvany
Ľubošom Palovičom - staľostom obce

003 I 456 l
20Ż0561686

000Ż05223310Ż00

SK54 0200 0000 0000 Ż052 Ż33Ż

IMREX, s.r.o.

Bobľovec 2l4,03ŻŻ1 Bobrovec, SK
36378500

Ż020IŻ6Ż07
sK20Ż0126207

12399r00su0200
sK41 0200 0000 0012 3991 00s1

II. Východiskové údaje

Stavebné úpľavy stľešnej konštrukcie polyfunkčného spolkového domu Kral'ovany
Kral'ovany 13Ż,0Ż7 51 Kral'ovany
Dolný Kubín

III. Pľedmet diela

3.1. Pľedmetom tejto zmluvy je tepelná a hydroizolaěnâ izolërcia stľešnej konštrukcie polyfunkčného
spolkového domu Kralbvany. Bližšia špecifikácia diela je podl'a priloženého ľozpočtu - Príloha
ě.1 .

3.2. Zhotovitel' sa zavazuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade

s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
3.3. objednávatel'sazaväzuje zhotovené dięlo bez zjavnýchvád od zhotovitel'a prevziať a zaplatiť zařl

zmluvnú cenu podl'a dohodnuĘých platobných podmienok.



4.1

4.2.

IV. čas plnenĺa

Zhotovitel' sa zaväzuje, źe:

Teľmín ukončenia diela: v priebehu rokll2020
Pri vykonávaní diela postupuje zhotovitel'v súlade s pokynmi objednávatelä'

V. Cena dĺela
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ě. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou

zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktoý tvorí prílohu ě. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:
DP}J20o/oz

Cena celkom s DPH:

11316,63 EUR
2 263,33 EUR

13 579,96 EUR

Cena pokýva všetky zmluvné zźnäzky pre zhotovenie diela, vrtiane vedĘších nákladov a DPH.
5.Ż Do ceny diela bude možné pľemietnuť len nasledovné zmeny'.

- ak sazmení sadzba DPH podl'a ztlkona
_ v pľípade Zmeny colných a daňových predpisov' dovoznej prirtůky a devalvácie meny'

oficiálne vyhlásenej Vládou SR.
- ak zviny objednávatel'a nebude možné dodržať termín dokoněenia stavby - cena sa v tomto

prípade upľavuje pomocou indexu vývoja cięn stavebných pľác za príslušný odbor
publikovaného ŠÚ SR, a to Íak, że sa upravuje len cena prác, ktoľé ku dňu dokončenia stavby

neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.

5.3 Pľi väčšom mnoŽstve jednotiek práce ako je uvedené v predloŽenom výkaze qýmeľ sa použije
jednotková cena ako pri rozpoětovanom množstve.

VI. Platobné podpienky
6.1 Skutoěne vykonané práce budú faktuľované po prevzati diela. Splatnosť faktúry je dohodnutá do

30 dní od doruěenia faktúry objednávatel'ovi.

YII. Záručná doba - zodpovednost'za vady
7 .1 Zhotovitel' zodpovedá za to, źe predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a tejto zmluvy, a že po

dobu stanovenű lzźruěnâ doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zfuuénâ doba diela
je 10 ľokov od dodania pľedmetu diela, podl'a zápisnice oodovzdaní aprevzati diela. Vľámci
zźruky ľučí zhotovitel' za vecné odborné vykonanie pľác aza to, že tieto práce zodpovedajú
príslušným noľmám. Ztltuka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví ýľobcovia'

7 '2 Zhotovitel' nezodpovedá za chyby avady mateľiálu, zabezpeč,eného objednávatel'om, alebo

nevhodnosťou použitého materiálu, kto4ý použil nazttklade požiadavky objednávatel'a. Zhotovitel'
tieŽ nezodpovedázachyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávatel'om'

'7.3 Zhotovitel' sa zavázuje prípadné vady stavby odstľániť bez zbytoěného odkladu po uplatnení

opľávnenej reklamácie objednávatel'om najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného ozntlmenia
objednávatel'om'

7 '4 objednávatel' je povinný predmet diela prezrieť alebo zaľiadiť jeho pľehliadku. Chyby diela musí
oznâmiť bez zbytoćného odkladu najneskôr do konca záľuěnej doby podl'a čl' VII bod 1'

VIII. Podmienky vykonania diela
Zmlwné strany sa budú v pľiebehu ľealizácie diela ľiadiť nasledovnými podmienkami:



8.1 objednávatel' je povinný na zźlkl.ade dokumentu o prevzati staveniska odovzdať pracovisko

v takom stave, aby zhotovitel' mohol zaěať na ňom práce podl'a projektu a podl'a podmienok

dohodnuých v zmluve.

8.2 Zhotovitel'bude udrŹlavať na prevzatom pľacovisku poľiadok a ěistotu.

8'3 Zhotoviteľ uvolhí pľacovisko ku dňu odovzdania diela.

8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotovitęľom aprevzatím objednávatel'om.

Preberacieho konania sa zúěastnia splnomocnení zástupcovia objednávatel'a a zhotoviteľa.

8.5 objedn źtvatel' pľevezme dielo aj vtedy, ak mtt dľobné vady alebo nedorobky, ktoľé ani v spojení

s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujű jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie
Zmllxné strany sa dohodli na ýchto zmluvných sankciách:

9.1 Zhotovitel'uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05/0 Z ceny pľedmetu tejto zmluvy
zakatdý deň omeškania s odovzdaním pľedmetu tejto zmluvy.

9.2 objedntĺvatel'uhľadí zhotovitelbvi úľoky z omeškania vo výške 0,05yo znezaplatenej faktuľovanej

ceny zakaźdý deň omeškania s platením faktúry.

10.1 Za vyššiu moc sa považujú pľípady, -,ľ;ŢľlľJ"llle uni ich nemôžu ovplyvniť zmluvné Stľany,

napr. živelné pohromy, vojna a pod.

10.2 Na ťrěely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluěujrice zodpovednosť prijíma pľávna uprava podľa Ş
3 74 obchodného zákonníka.

XI. ostatné ustanovenĺa
11.1 Zhotovitel' sa zavazuje dodržiavať všeobecne zźtvazné pľedpisy' platné technické noľmy,

špeciťrkácie dodané objednávatel'om a podmienky tejto zmluvy.
1l.Ż Zhotovitel' vyhlasuje, źe má oprávnenie na vykonávanie ěinnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
11.3 Zmluvné strany sa dohodli' že poľušenie zmluvných povinností dohodnuých vtejto zmluve

zakladáopľávnenie odstripiť od zmluvy tej strane, ktoráje porušením povinností dotknutá. Spôsob

odstúpenia od zmluvy sa ľiadi ustanoveniami obchodného zákonníka aje možné ho lykonať do

14 dní od času, kedy sa stľana, ktorá chce pľávo odstűpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto

zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou foľmou.

IL4 Zhotoviteľ je povinný strpieť qýkon kontroly/auditu na mieste súvisiacęho s dodávaným

tovaľom, pľácami a službami, kedykol'vek počas platnosti a Úrčinnosti zmluvy o NFP, a to

oprávnenými osobami na výkon tejto"kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súěinnosť.

11.5 Zhotovitel'sazavazuje, že v prípade ak bude potľebovať naqýšiť kapacity, zamestná minimálne
dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste rea|izttcię diela (v poľadí dostupnosti kapacít - obec,

okľes, VÚC) tak, aby dokź-zalzabezpeč,iť realizâciudielav srîlade so zmluvne zttväznýmčasovým
haľmonogľamom.

Pri pľocese Výberu dodávatel'a stavebných prác bude zohl'adnený sociálny aspekt:
. podpoľa dôstojnej pľtĺce,
. dodľžiavanie základných pľacovných noriem,
. zdravie a bezpečnosť v zamestnaní
. podpoľadodržiavania sociálnych a pracovných pľáv:
. dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s

právom EÚ,
. dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpeěnosti.

XII. Záłv er ečné ustanovenia
12.I Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve



12'2 Pľávne vďahy touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými ustanoveniami ob. Zâk.'
lŻ.3 Zmluva je vyhotovená' v3 exemplároch' ztoho dve vyhotovenia pre objednávatel'a ajedno

vyhotovenie pľe zhotoviteľa.
12.4 Űč,astníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne preěítali, jej obsahu porozumeli ana znak

súhlasu ju vlastnoruěne a dobľovolhe podpísali.
12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stľanami a účinnosť

nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spoěíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej

a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávľatného frnaněného príspevku od poskytovatelä
nenávľatného finaněného pľíspevku - Pôdohospodárska platobná agentúľa' Zćtroveřlje úěinnosť

naviazanâ na zveľejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednétvateľa. obe podmienky musia
byť splnené súěasne, pľiěom rozhodujúci moment pre nadobudnutie liěinnosti zmluvy je splnenie
podmienky, ktorá bude naplnená ako dľuhá v poradí. objednávateľ je povinný zmluvu zverejniť
do siedmych pracovných dní odo dňa nadobudnutiajej platnosti.

12.6 Neoddeliteľnou súěasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

oĺu..t...ĺl:.

Za objedntxatel'a Zazhotovitel'a

llu
Ľuboš Palovič, starosta obce Milan Rak, konatel'

Ivan Gežík, konatel'
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Rekapitulácia rozpočtu
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odbeÍateľ: obec Kra ľovany

Projektant: lng. Kiskově Ľ.

Dodávateľ:
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