
Zmluva o dielo č.112912017 l02
uzavretá podl'a § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

í.í.Objednávatel':
Názov organizácie:
Sídlo:
V zastúpení:
!čo:
olč:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

í.2.Zhotovitel':
Síd]o:
zastúpenie:
lčo :
DlČ:
lč opH :

Obchodný register:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

ětánok l.
ZmIuvné strany

obec kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka 64,013 02 Kotrčiná Lúčka
Jozef Žabka, starosta
00321397
2020671906
Prima Banka Slovensko, a.s.
SK43 5600 0000 0003 045í 5003

Lalima, s.r.o.
Hliník nad Váhom 71, 014 01 Bytča
lng. Martina Lalíková, konatel
46 604 278
2020109333
nie je platca DPH
OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 56527tL
československá obchodná banka, a.s.
SK14 7500 0000 0040 15884281

Clánok ll.
Predmet zmluvy

2,1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Sadovnícke úpravy po
Rekonštrukcií kultúrneho domu kotrčiná Lúčka".
2.2, Zhotoviteí sa zavázuje stavbu zrealizovať v zmysle ponukového rozpočtu
predloženého do vyhláseného výberového konania,

2.3. Miesto realizácie predmetu zmluvy: Kotrčiná Lúčka
2.4, Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác k projektu s názvom
,,Zniženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka", ktoný
bude predložený v rámci Programu rozvďla vidieka, zvýzvy čís\o 22|PRV/2017, pre
opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie: 7,4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvatetstvo vrátane voíného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
aktivita: 1 - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voíného času
vrátane príslušnej infraštruktúry- investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v
obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych
domov
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článok !t!.
Čas plnenia

3,1. zhotoviteí sa zaváz$e predmet diela zhotoviť v nasledovnom
schváleného harmonogramu projektu, predpoklad rok 2018.

v zmysle

Ak zhotovitel' PriPraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termíno m, zavázqesa objednávateí dielo prevziať aj v ponúknutom skoršomiermíne.
3.2. Objednávatel sa zavázqe, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho

zhotovenie dohodnutú cenu.

článok lV.
Cena diela a platobné podmienky

4,1. Cena za zh.otovenie diela je v zmysle ponukového rozpočtu predloženého
zhotovitel'om, ktoný tvorí súčasť tejto zmluvy:

Názov predmetu zmluvy Cena bez DPH
v€

DPH 20 o/o

v€
Cena s DPH

v€
,, Sadovnícke úpravy po
rekonštrukcií kultúrneho
domu Kotrčiná Lúčka "

826,42 0,00 826,42

4.2- VŠetkY zmenY a výkony požadované objednávateíom budú zakotvené v
stavebnom denníku podpísané technickým dozorom zhotovitel,a a objednávatel,a.

4,3- Objednávatet uhradí faktúru, ktorú vystaví zhotovitet podl,a skutočne
zrealizovaných Prác. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác podpísaný
stavebným dozorom objednávateía.

4.4. V PríPade, Že faktÚra nebude obsahovať náležitosti podl'a zákona é. 43112002 Z.z,
o ÚČtovníctve, zákona č. 222t20O4 Z,z. o DPH a súpis vykonaných prác,
objednávatet je oprávnený vrátiť ju do 3 dní zhotovitelovi na dopínenie. V takomto
PríPade sa skonČÍ plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
d oru čen ím op ravenej faktú ry objed n ávate l'ovi.

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

č!ánok V.
Podm ien kY zhotoven ia diela, odovzda n ie staven iska, odovzda nie dokončeného

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, pokial,

tento nie je uvedený v ZoD, alebo bez predchádzqúceho písomného súhlasu
objednávateIa.

5.3. Zhotoviteí poveruje vedením stavby: Jozef Žabka
5.4. Objednávatel' poveruje technickým dozorom - vedenie stavby : lng. Martina

Lalíková

M^4



r--

l

I

l

l

V
l

l

I

l

5.5. Objednávateí odovzdá zhotovítel'ovi stavenisko Zápisom o odovzdaní a prevzatí
staveniska. O počet dní omeškania objednávatel'a s odovzdaním staveniska sa
predlŽuje aj termín zhotovitel'a na ukončenie diela vzmysle čl. lll, bodu 3.1.
zmluvy. Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí objednávatel na vlastné náklady.

5.6. Zhotoviteí prehlasuje, že má odbornú spósobilosť a oprávnenie na zhotovenie
diela a preveriI všetky podklady a skutočnosti pre vykonanie diela, uznáva ich za
dostatočné.

5,7 Zhotovitet je povinný viesť na stavbe stavebný denník, v ktorom budú
zaznamenané vŠetky podstatné skutoČnosti pre zhotovenie predmetu diela.

5.8. Zhotoviteť zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zavázuje sa odstrániť
všetok odpad, ktoný je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

5.9. Zhotoviteť zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravta v zmysle vyhlášky č.
37411990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach a zákona č.36712001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

5.10. Zhotovitet oznámi riadne ukončenie diela, vyzve objednávatel'a k preberaciemu
konaniu 3 dni vopred.

5.11. Zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi najneskór k termínu odovzdania
a prevzatia diela nevyhnutné doklady o dodaných zariadeniach, matériáloch
a pod..

5.12. Zhotovitel'odovzdá objednávatel'ovi ukončené dielo stavby zápisom o odovzdaní
a prevzatí dokonČenej stavby, vrátane tech.listov, záruč.listov a stavebného
denníka.

5,13. Zhotovitel' je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy vypratať stavenisko do 5
dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

článok Vl.
Záruéná doba, zod poved n ost' za v ady, zod poved nost' za škody

6.1. Na zhotovené dielo poskytne zhotovitel' záruku 24 mesiacov odo dňa odovzdania
a prevzatia dokonČenej stavby, mimo predmety a zariadenia, kde výrobca
poskytuje inú záručnú dobu. Tam platí záručná doba udávaná výrobcom.

6.2, Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnq doby sa zhotovitel' zaváz$e
odstrániť reklamované závady diela bezplatne v termíne do 7 kalendárnych dní
odo dňa obdržania písomnej reklamácie od objednávateťa.

6.3. O odstránení reklamovaných závad bude spísaný zápis podpísaný obidvoma
zmluvnými stranami.

6.4. Zhotovitel'nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu
odovzdania aprevzatia diela. Počas vykonávania diela zhotovitel'zodpovedá za
všetky škody vzniknuté jeho činnosťou na objednávatelovej nehnutel'nosti a jej
vybavení. Po zistení škody je zhotovitel povinný uviesť vec, alebo zariadenie do
póvodného stavu. Prí úplnom zničení musí zhotoviteí zničenú vec, alebo
zariadenie nahradiť novou vecou takého istého typu. Pri určovaní výšky škody
bude objednávatel'vychádzať z ceny veci, alebo nehnuteínosti v čase poškodenia.
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čtánok V|l.
Sankcie

7,1. Za omeškanie pri úhrade faktúry, móže zhotovitel' účtovať zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania,

7.2. Za nedodržanie termínov zo strany zhotovitela, móže objednávatef vyúčtovať
zmluvnú pokutu vo výške 0,050Á zo sumy, ktorá je podta zmluvy nutná
k dokončeniu diela, za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok
objednávatefa na zaplatenie náhrady prípadnej škody.

článok V!!l.
Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho
zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

8.2. Zmeny alebo doplnky je možné riešiť len formou písomných dodatkov,
podpísané oprávnenými zástupcami objednávatela a zhotoviteía.

8.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, objednávateť obdrží dve
vyhotovenia, zhotoviteí obdrží jedno vyhotovenie.

8.4. Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet predložený zhotoviteíom ako príloha č. 1,

8,5, Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a
Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanoveniami § 5a ods. 1 zákona č.
21'll200O Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že nie sú oprávnené bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohtadávky
vzniknuté na základe tejto zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto
ustanovenie predstavuje dohodu zmluvných strán v súlade s ustanovením § 525,
ods. 2 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.

8.7. Dodávatef je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho
s uskutočnenými prácami kedykotvek počas platnosti a účinnosti Zm|uvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktonými sú: poskytovateí NFP
a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi
poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho
dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými príslušnými právnymi
predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8.8. Dodávatel' sa zavázuje, že v prípade, ak ako dodávatel' predmetnq zákazky bude
bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre rea|izáciu predmetnej zákazky,

v takomto prípade zamestná na jej realizáciu dlhodobo nezamestnané osoby
s trvalým pobytom v obci Kotrčiná Lúčka.
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8.9. preomet zmluvy sa bude realizovať iba v prípade, že dójde k schváleniu žiaoosti
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 29.í 1.2017 V Kotrčinej Lúčke, dňa 29.í 1.2017

Za objednávateía: za zhotovitefa:
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&Á(-,
starosta obce

Pdloha č. í: Ponukový rozpočet

lng. Martina Lalíková
konatelka spoločnostl


