
ZIVILUVAO DIELO
č.0522ll20l7l01

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č, 513/1991 Zb, Obchodný zákonníkv znení neskorších
zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávatel'
Sídlo
IČo
DIČ
Zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IBAN
Osoby opráwené jednať v :

- zmluvných veciach
\- - realizaěných veciach

Telefon
Email

zhotovitel'
Sídlo
IČo
DIČ
tČ opH
Zastúpený

Bankové spojenie
číslo účtu

. IBAN

Osoby oprávnenéjednať v :

- zmluvných veciach
- realizačných veciach
Telefón
Emai1

Zapisaný v registri

obec KoTRčtNÁlÚčxa
Kotrčiná Lúčka 64,0l3 02 Kotrčiná Lúčka
00321397
2020671906
Jozef Žabka, starosta

vug Žilina
2372843210200
SK0200000000002 3 7 28 432

Jozef Žabka
Jozef Žabka
04ll5630272

ocu@kotrcinalucka.sk
(ďalej len,,obj edn áv atet 

*)

DaS group, a.s.
Bánovska 8024ll0,0l0 0l Žitina
47823623

202410847l
SK2024l0847l
Jozef Hanuliak, predseda predstavenstva

Tatra banka, a.s.

2926915801/1 100

: SK35 1100 0000 00292691 580I

Jozef Hanuliak, predseda predstavenstva

Jozef Meško, stavbyvedúci
0917l5I4 649
mesko@dasgroup.eu
OS Žilina, Oddiel: Sa, vložka ěíslo: 10834/L
(ďalej len,,áotoviter")

čt.I
Predmet zmlury

1. Zhotoviteí sa zavžizuje, že pre objednávateťa vykoná stavebné práce na diele :

,, Oprava miestnej komunikócie parc. č. 655/I "
( ďalej len,,Dielo" ) podl'a :

- podkladov apožíadaviek poskýnutých objednávateťom,
- podťa výsledku z verejného obstarávania.



2.

1.

Touto zmluvou sa zhotoviteť zav'ázqe vypracovať a odovzdať objednávatel'ovi dielo podťa

špecifikácií uvedených v tejto zmluve, nazáklade požiadaviek objednávateía a objednávateť sa
zav'ázqe zaplatiť zhotoviteťovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo
prevziať.

čt. n
Cena za vykonanie diela

Na základe predloženej ponuky z verejného obstarávania zaplati objednávateť na účet

zhotoviteťa za vykonané dielo sumu vo výške: 8.687,41EUR s DPH.
V tejto sume sú zahmlsté náklady na vykonanie prác a naklady na materiál potrebný pri
vykonaní týchto prác.
Zmlivné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotovitel' nemá nárok účtovať si vyššiu
cen;1- z dóvodu zmeny materiálov, qirobkov a pod., okrem prípadu, kedy dójde k navýšeniu
objemu prác zdóvodu, ktorý pri uzatvoreni tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.

Zhotoviteť sa zavázuje vystaviť fakturu za vykonané dielo najneskór do 15 dní odo dňa

odovzdania diela.
Faktúra za vykonanie diela, podťa bodu 1 tohto článku bude splatná v 7 mesačných splátkach

so splatnosťou vždy k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci počnúc mesiacom 05l20I7.
Faktúra sa považuj e za zapIatenú dňom pripísania sumy poslednej - 7 splátky na účet

zhotoviteťa.
V prípade omeškania objednávateťa s úhradou platieb má zhotoviteť právo účtovať

odberateťovi popri plnení aj uroky z omeškania podťa Obchodného zákonníka.

ó.rlI
Termín plnenia diela

Zhotoviteť vykoná dielo za.podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 31.05.2017.
Tento termín je možnépredlžiť len na základevzájomnej dohody zmluvných strán.

Zhotoviteí je povinný na žiadosť objednávateťa informovať ho o stave vykonaných stavebných
prác.

ó. rv
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

Zhotoviteť vykoná diela podťa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa
zavázuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.
Zhotoviteť v plnom rozsahu zodpovedá zabezpeénosť a ochranu zdravia pri práci všetkých
osób, ktoré sú oprávnené zdržíavať sa v priestore realizácie diela.

Zhotovitef wzve písomne objednávateťa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom

dokončenia diela. O odovzdaní aprevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.

čt. v
Zodpovednost'za vady diela a záručná doba

Zhotoviteť zodpovedá ,u|o,že predmet tejto zmluvy je zhoťovený podťa noriem vďahujúcich
sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas zéručnej doby bude

spósobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

Záruěnádoba je 3ó mesiacov azačínaplynúť odo dňa prevzatiadiela objednávateťom.

objednávateí sa zavázqe, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení

1.

a to písomnou f-ormou.
4. Zhoioviteť sa zavázuje zaěať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia

oprávnenej reklamácie objednávateía a vady bezplatne odstraniť v ěo najkratšom technicky
možnom termíne.
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čt. vI
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteťa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplati
zhotoviteť objednávateťovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur zakaždý deň omeškania.

2. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteť objednávatel]ovi zmluvnú pokutu vo
qfške l0 %o z ceny predmetu diela.

3, V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktur si móže zhotoviteť uplatnit' úrok z
omeškania vo výške podl'a zákona ě. 5l3l199l Zb. Obchodného zákonníka,

čt. vIt
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteťom objednávatel'ovi a
zaplatením ceny za dielo podťa ustanovení tejto zmluvy objednávateťom zhotovitefovi.

2. Táto zmluvam6že zaniknúť aj nazáklade dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.
3. Objednávateť si vyhradzuje právo odstúpenia od zmlur,y v prípade ak by došlo k porušeniu

povinností zhotoviteťa, pri ktorom móže dójsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu
zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotovitefa pri zhotoveni
diela.

4. Objednávateť je oprávnen;ý odstupiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času
plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Zapodstatné prekročenió ču.,, plnenia sa
považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteť predmet diela odovzdať podťa Čt. ItI te;to
zmluvy.
Zhotovitel je oprávnený odstupiť od zmluly, ak objednávateí neplní zmluvné závázky, a
zhotoviteťovi znemožňuj e realizáciu diela.

6. Odstúpenie musí byt' oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí bý'
uvedený dóvod, pre ktory zmluvná strana odstupuje.

čt. vnt
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. Táto
zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
objednávateťa.
podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluva mÓže byt' zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia obchodného zákonníka.

4. Zmluvaje vypracovaná v 4 vyhotoveniach, zktoých 2 sú určené pre zhotovitel'a a 2 pre
objednávateťa.

tým

Objednávatef

V Kotrčinej Lúčke, dňa22.05.2017

zhotoviteí

V Kotrčinej Lúčke, dŤa22.05.20l7

Jozef Žabka, starosta Jozef Hanuliak, predseda predstavenstva


