
ZNILUYA O DIELO
(na vykonanie stavebných prác)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávatel': Obec Kotrčiná Lúčka
Sídlo: Kotrčiná Lúčka 64,013 02 Kotrěiná Lúčka
tČo: 00321397
DIČ: 2020671906
Zastípený: Jozef Žabka, starosta
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 2372843210200
IBAN: SK02000000000023728432
Osoby oprávnené jednať v :

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

Telefón: 04115630272
Email: ocu@kotrcinalucka.sk
(d'alej len,,objednávatela)

Zhotoitel': PMG§TAV S§ s. r. o.

Sídlo: Tichá 119014,010 01 Žlna
tČo: 44756518
oIč opH: SK44756518
Zastúpený: Pavlom Muchom, konatelbm
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s. pobočka Žitina
Číslo účtu: 336684965110200
IBAN: SK39 0200 0000 0033 6684 965l
Osoby oprávnenéjednať v :

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

Telefón: 0905 327 I79
Email: info@pmgstav.sk
Zapísaný vregistri: Okresný sidŽilina,Oddiel: Sro,Vložka ěíslo: 5I290lL
(ďalej len,,áotovitel"')

čHnokI
Predmet plnenia

1. Zhotoviteí sa zavťianje vykonať pre objednávatel'a práce pri ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy
Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka*. Rozsah materiálu a prác je vyšpecifikovaný v cenovej ponuke
dňa28. 11.2017, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

čhnok II.
Cena

1. Cena diela je stanovaná nazáklade lýsledku z verejného obstarávania a je v hodnote 76 752129 Eur
(slovom sedemdesiatšesťti sicsedemstopáťdesiatdva 29 l I 00 ) vrátane DPH.

čhnot m.

1.objednávateťsazav,ázljezaplatiť*","rr15l".l'"i§til'jiT,.,".
2. Fakturované budú len ýzicky skutočne vykonané práce, podl'a cenovej ponuky, pripadne jej dodatku,

odsúhlasené obj ednávatel'om.
3. Lehota splatnosti faktury bude do 30 dní od doruěenia áotovitelbm.

Vnu.



čHnokIV.
Čas plnenia

1. Zhotoviteí sazavázuje vykonať dielo v týchto termínoch : do 6 mesiacov od prevzatia staveniska

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

1. Vlastníkom áotovovanej veci je objednávatel' po uhradení konečnej faktury, lďory znáša aj
nebezpeěenstvo škody na nej, okrem škód vzniknu!ých na strane zhotovitel'a.

článot< vI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotovitel'splní svoj závázok riadnym ukončením stavebných prác aodovzdaním diela objednávatelbvi.
2. Objednávateť je povinný odovzdať v lehote do zahá4enia prác zhotovitelbvi stavenisko, kde budú práce

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

súčinnosť pre hladký priebeh plnenia predmetu tejto zmluvy.
4. Zhotoviteť poskytuje zárukl za akosť zhotoveného diela v trvaní 60 mesiacov od odovzdania diela

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

čHnok vu
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotovitel'nedodrží dohodnut} termin vykonania diela, zaplatí objednávatelbvi zmluvnú
pokutu vo l.;ýške 0,5 Yo z dohodnutej ceny diela zakaždý zaéaťý tyždeň omeškania.

2.Y prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením faktúry je objednávate_ povinný zaplatiť áotovitelbvi
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 oÁ znezaplatenej čiastky zakaždý tyždeň omeškania.

čhnokVIil.
záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami aúčinnosť dňom
podpísania zmluvy o poslgrtnutí nenávratného finančného príspevku s riadiacim orgánom
Polhohospodárskou platobnou agenturou (ďalej len,,PPA") a objednávatelbm.

2. Ak nedójde k uzatvoreniu zmluvy o poslgrtnutí NFP na predmet zmluvy medzi objednávatelbm ako
žiadatelbm o NFP a PPA ako poslgrtovatelbm NFP, objednávateí móže ukončiť platnosť tejto zmluvy
dohodou, bez finanéných nárokov oboch zmluvných strán. Objednávateí aj zhotovitel' súhlasia s
ukončením platnosti zmluvy bez ýhrad. 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 formg
písomných dodatkov,

4. YďaW zmluvných strrán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia
príslušnlými ustanoveniami Obchodného zákonníka a d'alších všeobecne záv'áznýchprávnych predpisov.

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

6. Táto zmluva je vyhotovenáv 4 vyhotoveniach, z ktoných každá zmluvná strana obdrži 2 vyhotovenie.
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Kotrčiná Lúěka dňa 29.11.2017


