
Zmluva o dielo č.012912016101
uzavretá podl'a § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Čtánok l.
Zmluvné strany

1.1.Objednávatel':
Názov organizácie: Obec Kotrčiná Lúčka
Sídlo: Obecný úrad Kotrčiná Lúčka 64,013 02 Kotrčiná Lúčka
V zastúpení: Jozef Žabka, starosta
lčo: 00321397
D!Č: 2020671906
lč optt:

1.2.Zhotovite[: Helada, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 1404, o14 01 Bytěa
zastúpenie: Pavo| Gežo, konatel
lčo : 36 398 993
DlČ: 2020109333
lč DpH : SK2o2o1o9333
Obchodný register: OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 12924tL

článok ll.
Predmet zmluvy

2.1, Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Sadovnícke úpravy-líniové
zatrávnenie a výsadba po rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci Kotrěiná
Lúčka".
2.2. Zhotovitel sa zavázuje stavbu zrealizovať v zmysle ponukového rozpočtu
predloženého do vyhláseného r4ýberového konania.

2.3. Miesto realizácie predmetu zmluvy: Kotrčiná Lúčka

2,4. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác k projektu s názvom
,,Rekonštrukcia miestnych komunikáciív obci Kotrčiná Lúčka", ktoný bude predložený
vrámci Programu rozvoja vidieka, zvýzvy číslo 14IPRV/2015, pre opatrenie: 7 -
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7,2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energiaz obnovitetných zdrojov a
úspor energie - lnvestície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov

Článok tl!.
ěas ptnenia

3.1. Zhotovitel sa zavázuje predmet diela zhotoviť v nasledovnom termíne: v zmysle
schváleného harmonogramu projektu, predpoklad rok 2017.
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Ak zhotovitet pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zavázuje
sa objednávatet dielo prevziať aj v ponúknutom skoršom termíne.

3,2. Objednávatel sa zaváz$e, že dokončené dielo prevezme azaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.

ělánok lV.
Cena diela a platobné podmienky

4.1, Cena za zhotovenie diela je vzmysle ponukového rozpočtu predloženého
zhotoviteíom, ktoný tvorí súčasť tejto zmluvy:

4.2. Všetky zmeny a výkony požadované objednávatelom budú zakotvené
stavebnom denníku podpísané technickým dozorom zhotovitela
objednávateta.

4,3. Objednávateť uhradí faktúru, ktorú vystaví zhotovitel podl'a skutočne
zrealizovaných prác. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác podpísaný
stavebným dozorom objed návateta.

4,4. V prípade, že faklúra nebude obsahovať náležitosti podta zákona č. 43112002
Z.z. o účtovníctve, zákona ě. 22212004 Z.z. o DPH a súpis vykonaných prác,
objednávatet je oprávnený vrátiť ju do 3 dní zhotovitelovi na doplnenie.
V takomto prípade sa skoněí plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi,

4.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateíovi.

Článok V.
Podmienky zhotovenia diela, odovzdanie staveniska, odovzdanie dokoněeného

diela

5.1, Celý predmet diela bude zhotovený komplexne v zmysle ponukového rozpočtu.

5.2. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe,
pokiat tento nie je uvedený v ZoD, alebo bez predóhádzajúceho písomného
súhlasu objednávateta.

5.3. Zhotovitel poveruje vedením stavby:

5.4. Objednávatel poveruje technickým dozorom - vedenie stavby:

5.5. objednávatel odovzdá zhotoviteíovi stavenisko Zápisom o odovzdaní a prevzatí
staveniska. O počet dní omeškania objednávatela s odovzdaním staveniska sa
predlžuje aj termín zhotovitela na ukončenie diela vzmysle čl. l!l, bodu 3.1.
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Názov predmetu zmluvy Cena bez DPH
v€

DPH 20 o/o

v€
Cena s DPH

v€
,,Sadovnícke úpravy-líniové
zatrávnenie po rekonštrukcii
miestnych komunikácií
v obci Kotrčiná Lúčka"

16,846,93 3,369,39 20.216,32
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zmluvy, Vytýčenie inžinierskych
náklady.

sietí zabezpeěí objednávateí na vlastné

5,6, Zhotovitet Prehlasuje, že má,odbornú spósobilost, a oprávnenie na zhotoveniediela a Preveril vŠetkY Podklady a skutočňosti |re vykonanie diela, uznáva ich zadostatočné.

5,7 Zhotovitel' je Povinný viesť na stavbe stavebný denník, v ktorom budúzaznamenané vŠetkY Podstatné skutočnosti pre znotoveni" pi"árn"tu diela.
5,8, Zhotovitel' zodPovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zavázuje sa odstrániťvšetok odpad, ktoď je výsledkom jeho činnosti .; .;;É;;řĚ;;-
5,9, ZhotoviteÍ zodPovedá za bezpečnosť a ochranu. zdravia vzmysle vyhlášky ě,37411990 Zb, o bezPečnosti práce a technických zal;i;aáeni''pri stavebných

Prácach a zákona ě.367t2OO1 Z,z. o bezpečnosti-a ochrane ,Jái" pri práci.
5,10, Zhotovitet oznámi riadne ukoněenie diela, vyzve objednávateía k preberaciemu

konaniu 3 dni vopred,
5,11, zhotovitel' odovzdá objednávateťovi najneskór k termínu odovzdaniaa Prevzatia diela nevYhnutné doklady o dodaňých zariadeniacň, materiálocha pod,.

5,12, Zhotovitet odovzdá objednávatelovi ukončené dielo stavby zápisom oodovzdaní a Prevzatí dokončenej stavby, uratrně 
-iá.n.iřiJu, 

záruč,listova stavebného denníka,
5,13, Zhotovitel' je Povinný Po odovzdaní predmetu zmluvy vypratat, stavenisko do 5dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

ělánok Vt.
záruéná doba, zodpovednost' za vady,zodpovednost' za škody

6,1, Na zhotovené dielo. poskytne zhotovitet záruku 24 mesiacov odo dňaodovzdania a Prevzatia dokonč9nej stavby, mimo predmety a zariadenia, kdevýrobca PoskYtuje inú záručnú Óobu, Íam platí záručná doba udávanávýrobcom.

6,2, Zmluvné stranY sa dohodti, že počas záruěnej doby sa zhotovitet zavázujeodstrániť reklamované závady dieia bezptatne v iermíňe do 7 kalendárnych dníodo dňa obdržania písomnej reklamácie od objednávatet'a.
6,3, O odstránení reklamovaných závad bude spísaný zápis podpísaný obidvomazmluvnými stranami.
6,4, ZhotoviteÍ nesie zodPovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihuodovzdania a Prevzatia diela. Počas.vykónávania diel?r znótovitár iodpovedá zavŠetkY ŠkodY v.znik19,,,,,,,,,,,,,,,!é jeho činnosťou_ na objeJnávateíovei n"ň*t"rnosti a jej

vYbavenÍ, Po zistenÍJ|oOv je zhotovitel povinňý uviesť u".,'.l"bó iariadenie dopóvodného stavu. pri úplnom zničení musí zhotovitel, zničenú vec, alebozariadenie nahradit' novou vecou takého istého typu. pri určovaní výšky škoáybu99 objednávatel vychádzať z ceny veci, alebo nehnutel,nosti v časepoškodenia.



ělánok Vll.
Sankcie

Za omeškanie pri úhrade faktúry, móie_1|roloyi!"l:,.čj11ť zmluvnú pokutu vo

Gr" Ó,Ósý. . tártu.váne; čiastŘý zakaždý deň omeškania,

;;';;O*'"'",m í nov zo stra ny zhotoviteť",, .l9:", :ol"^1l:"*l, .1yi *,y:;
#,il,".TTáiffi 'il' "uý"sx"' 

9,ofl, ;" :yry^ 
klo..:1.j" 

",L"ť, ̂ :l1ť;ř 
:*í

íT:ťJ;."X",,I".[,J] #L-roř';;ň ;;"šŘ#i;, ]iT'ó nie je dotknrrtý nárok

;bĚ;ár"t"r, n" žáplatenie n,ánrady pripadnej škody.

článok vlll.
Spoločné a závereěné ustanovenia

8.1. práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia

ustanoveniami tejto zmluvy. prava'a óouíňnbstí zmluvných strán touto zmluvou

neupravene sa iiroi. ustánouenLrni'óo.nodného záŘonníka a občianskeho

zákónníka v znení ich zmien a doplnkov,.

8.2, Zmeny alebo doplnky ;" móiňé riešiť len formou písomných dodatkov,

pod p isané opřaunénýnii rá.tup."m i objed návatela a zhotovite la,

8.3. Táto zmluva sa vyhotovuje..v troch rovnopisoch, objednávatet obdrŽÍ dve
' - 

vyňotovenia, )notouit"r onOiZijedno vyhotovenie,

8.4. súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet predložený zhotovitelom ako príloha č,

1.

8.5.Zmluvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpísaniaobidvomazmluvnýmistranamia
úěinnosť nadobudne dňom n".i".i,jď"i, po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a

občianskeho zákonníka, v spojení s ustanoveniámi § 5a ods, 1 zákona ě,

211t2oo0 Z,z, o slobodnor-''pii.iuň" 
- 

r intormáciám v znení neskoršÍch

predpisov.

8.6,Zmluvnéstranysadohodli,.Žer-:Yoprávnenébezpredchádzajúceho
pisomného .iňí"* druhej zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohtadávky

vzniknuté na základe tejto rrirrvá;Ě{' nej vyplývajúce na inú osobu, Toto

ustanovenie predstavuje dohodir'i.iúunir.n strán u'.Útaóe s ustanovením § 525'

ods, 2 zákona ě. 407196 4 ž;,-óoei"irreho zákonníka v zneni neskorších

PredPisov .-o .-,.l.^^,anlrnlrr l ia súvisiaceho
8'7'Dodávatetjepovinnýstrpieťvýkonkontroly(auditu)overovan|

s uskutoónenými prácami xeoýrbŇer .nočá,s 
platnosti a úěinnosti Zmluvy

o poskytnuti,ňeňa,iatného tinániinánó prispevru, ktonými sú: poskytovateí NFp

a nim pou"r#'§il; ů!9i *.réá.ór iinahenei kongóly ? ,ni,, 
p_overené osoby,

Najvyšší kontrolný úrad SR, piiárs,ia 9nra.v, finaheňei kontroly, Certifikaěný

orgán a nimi pověrené osoby, [igá.-.roitl., jŤo spolupiacujú9e orgány a nimi

poverené osoby, splnomocfni'žá.túóóória, Euróiskej kom,rsie a Európskeho

dvora auditorov, osoby priruáné- organmi u.uéJánYnii príslušnými PrávnYmi

predpismi sň,áÉs. po,srvtnot im všeŘu potrebnú súěinnosť.

8.8 predmet zmluvy sa bude. realizovať iba v pripade, že dójde k schváleniu Žiadosti

o nenávratnYtiňanený príspevok na realizáciu,

|lltn



V Kotrčinej Lúěke, dňa 29,01,2016

starosta obce

Priloha č. í: Ponukový rozpoěet

V Kotrčinej Lúěke, dňa 29,01,2016

za zhotovitefa:

Pavo| Gežo
konatet spoloěnosti


