
ZMLWA O DIELO
(na vykonanie stavebných prác)

uzavreá medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávatel': Obec Kotrčiná Lúěka
Sídlo: Kotrčiná Lúčka 64,013 02 Kotrěiná Lúčka
tČo: 00321397
DIČ: 2020671906
Zasttryený: Jozef Žabka, starosta
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Císlo úětu: 23728432/0200
IBAN: SK02000000000023728432
Osoby oprávnenéjednať v :

- zmluvných veciach: Jozef Žabka
- realizaěných veciach: Jozef Žabka

Telefon: 04115630272
Email: ocu@kotrcinalucka.sk
(d'alej len,,objednávatel'a)

Zhotovitel': PMGSTAV SK' s. r. o.

Sídlo: Tichá 1190/4,010 01 Žitna
tČo: 44756518
oIČ opH: SK447565l8
Zastúpený: Pavlom Muchom, konatelbm
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s. pobočka Žilina
Číslo účtu: 336684965110200
IBAN: SK39 0200 0000 0033 6684 9651
Osoby oprávnenéjednať v :

-zmluvných veciach: Pavol Mucha
-realizaénýchveciach: Ing. Pavel Šúrek

Telefón: 0905327 I79
Email: info@pmgstav.sk

Zapísaný v registri: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka ěisto: 51290/L
(d'alej len,,áotovitel"')

čHnokI
Predmet plnenia

1. Zhotoviteí sa zavliruje vykonať pre objednávateía práce pri ,,Rekonštrukcia kultúrneho domu
Kotrčiná Lúčka*. Rozsah materiálu aprácje vyšpecifikovaný v cenovej ponuke dňa 28. 11.2017,
ktorá je neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy.

čtánok tl.
Cena

1. Cena diela je stanovaná na základe výsledku z verejného obstarávania a je v hodnote 143 6ar42 Eur
(slovom j ednostoštyridsaťtisícšesťstoštyridsaťdv a 42 l I00 ) vrátane DPH.

čhnoX m.

1.objednávateťsazav,ánljezaplatiť^"r""rl§l".l""""§lil'jnT,",".
2. Fakturované budú len fuzicky skutočne vykonané práce, podl'a cenovej ponuky, pripadne jej dodatku,

odsúhlasené obj ednávatelbm.
3. Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia áotovitelbm.

Iúl,



čHnotrV.
Čas plnenia

1. Zhotovitel sa zavázuje vykonať dielo v týchto termínoch : do 6 mesiacov od prevzatia staveniska

čhnotV.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

l. Vlastníkom áotovovanej veci je objednávateť po uhradení konečnej faktúry, ktorý znáša aj
nebezpeěenstvo škody na nej, okrem škód vzniknu!ých na strane áotovitel'a.

článok VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotovitel'splní svoj závázok riadnym ukončením stavebných prác aodovzdaním diela objednávatelbvi.
2. Objednávatel' je povinný odovzdať v lehote do zahájeniaprác zhotovitelbvi stavenisko, kde budú práce

realizované,beztakýchzávad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali.
3. Objednávatel' sa zavázqe zabezpeéiť elektrickú energiu, možnosť použitia WC pre pracovníkov a

súčinnosť pre hlad§ý priebeh plnenia predmetu tejto zmluvy.
4. Zhotoviteť poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v twaní 60 mesiacov od odovzdania diela

obj ednávateí ovi, zabezpečí odvoz, resp. uloženie stavebného odpadu.

čHnok VII
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteť nedodrží dohodnu!ý termín vykonania die|a, zaplatí objednávatelbvi zmluvnú
pokutu vo výške 0,5 %o z dohodnutej ceny diela zakaždý zaěaty tyždeň omeškania.

2. Y prípade omeškania objednávateía so zaplatením faktúry je objednávate_ povinný zaplatiť áotovitelbvi
zmluvnú pokutu vo qýške 0,5 oÁ znezaplatenej čiastky zakaždý ťýždeň omeškania.

čhnokVIII.
záverečné ustanovenia

1, Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami aúčinnosť dňom
podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného pdspevku s riadiacim orgánom
Polhohospodrárskou platobnou agentúrou (d'alej len ,,PPA") a objednávatelbm.

2. Ak nedójde k uzatvoreniu zmluvy o poslrytnutí NFP na predmet zmluvy medzi objednávatelbm ako
žiadateíom o NFP a PPA ako poskytovatelbm NFP, objednávateí móže ukončiť platnosť tejto zmluvy
dohodou, bez finančných nárokov oboch zmluvných strán. Objednávateť aj áotoviteť súhlasia s
ukoněením platnosti zmluvy bez výhrad. Toto platí aj v prípade nepodania projektu, resp. nezahrnutia
predmetu zmluvy do predmetov obstarávaných z projektu.

3. Akékoltek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme
písomných dodatkov,

4. Yďahy zmluvných strrán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záváznýchprávnych predpisov.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia.

6. Táto zrrúuvaje vyhotovenáv 4 lyhotoveniach, zlďorychkaždázmluvná strana obdrží 2 vyhotovenie.
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Kotrčiná Lúčka dňa 29.11.2017
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