ZMLUVA O DIELO č. 5/2019
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších právnych predpisov
Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Obec Sokoľ
Sídlo:
Kostolianska 159/10, 044 31
Štatutárny orgán:
Ing. Ľuboš Šuca
IČO:
00 324 752
DIČ:
202 124 5039
Bankové spojenie:
Prima banka
Číslo účtu:
SK30 5600 0000 0004 9421 6003
(ďalej len „objednávateľ“)
Objednávateľ:

(Ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Elektrofinál Košice s.r.o.
Malinová 205/3
044 31 Sokoľ
Obchodný register:
Okresný súd Košice I., č. 31200/V
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy:
Matúš Dancák, konateľ
IČO: 50 296 698
DIČ: SK 2120263827
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0036 6350 3454

(Ďalej len „Zhotoviteľ“)
Čl. II. PREDMET ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa
zrealizuje rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia na malom ihrisku pri kultúrnom dome.
Čl. III. TERMÍN ZREALIZOVANIA DIELA
1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 15.11.2019 . Tento
termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých
poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo
pokračovať v stavebných úpravách. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší
alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu, to všetko v takom rozsahu, že je objektívne
znemožnené vykonávanie diela s prihliadnutím na potrebu dodržania technologických postupov
a technických noriem.
2.

Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných stavebných prác.

3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore, v ktorom sa
dielo vykonáva a ktorých vstup a pohyb v tomto priestore je oprávnený. Odborné práce musia byť vykonané
len pracovníkmi zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
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4. Zhotoviteľ prehlasuje, že o dodržiavaní predpisov BOZP ako aj protipožiarnych predpisov, boli
zamestnanci Zhotoviteľa riadne poučení pred začatím vykonávania prác. Zhotoviteľ zodpovedá
Objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi porušením tohto zmluvného dojednania.
5. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo
nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy alebo to bude známe
počas platnosti tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na montážnom stavenisku čistotu a poriadok, bez omeškania odstraňovať
odpady a znečistenie vzniknuté s realizáciou diela.
7. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady
a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo
skladu na stavenisko.
8. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
Čl. IV. CENA ZA DIELO
1. Podľa ustanovení Zák. č. 18/96 Z.z. o cenách sa zmluvné strany dohodli na cene za dielo
zrealizované v rozsahu čl.II. tejto zmluvy vo výške:
Spolu 2682,13 ,- EUR s DPH
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 7 dní od písomného doručenia faktúry. V prípade omeškania
objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
3. Zmena ceny je možná na základe vzájomnej dohode zmluvných strán podľa skutočného vyhotovenia
stavby. Všetky práce naviac musia byť písomne odsúhlasené objednávateľom vopred pred zrealizovaním.
4. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru skutočne vykonaných prác podľa súpisu vykonaných prác, ktorý bude
podpísaný objednávateľom.
Čl. V Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať dielo jeho riadnou realizáciou ustanoveniami tejto
zmluvy. Dielo sa považuje za riadne a v čas dokončené, ak bolo realizované bez vád a nedorobkov,
má vlastnosti stanovené právnymi predpismi, touto zmluvou, STN a inými normami, ktoré sa
vzťahujú k dielu a ak bolo prevzaté objednávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ odovzdá
objednávateľovi Revízne správy jednotlivých objektov v listinnej podobe vrátane súvisiacich
dokladov, ako platné atesty, doklady o akosti a certifikáty. Všetky doklady, ktorými je zhotoviteľ
povinný preukázať riadne vyhotovenie diela, predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň
odovzdania a prevzatia diela.
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Čl.VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania ako aj za
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu §§ 560 – 562 Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po
uplatnení oprávnenej reklamácie písomnou formou objednávateľom resp. budúcim užívateľom
diela.
3. Záručná doba, týkajúca sa diela je 24 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela.
Záručná doba však neplynie v čase počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady
diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Objednávateľ je oboznámený a je si vedomí, že záruka sa nevzťahuje na prípadne usadnutie
terénu v mieste výkopu po zrealizovaní a zhotoviteľ nemá v rozpočte dovoz materiálu a úpravu
telesa cesty mimo projektovej dokumentácie.
5. V prípade vzniku škody, budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa ustanovenia §§
373 – 386 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
6. Pre záruku a akosť diela platia primerane ustanovenia §§ 429 až 431 Obchodného zákonníka č.
513/1991.
Čl. VII. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a podmienky stanovené vo vyjadreniach
zainteresovaných organizácií a orgánov štátnej správy pri prerokúvaní projektu stavby, ktoré sú
obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj podmienky rozhodnutí vydaných
v správnom konaní, ktoré mu objednávateľ odovzdá pri odovzdaní staveniska.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku. Pri vykonávaní prác na
stavbe sú pre účastníkov záväzné platné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Zhotoviteľ oboznámi svojich pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce na stavbe
s bezpečnostnými predpismi. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa,
alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
Čl. VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Vzájomné zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť rešpektovaním doterajších
obchodných zvyklostí v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
2. Súčasťou tejto zmluvy je príloha - rozpočet odsúhlasený objednávateľom.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom objednávateľ obdrží po podpise 1
exemplár a zhotoviteľ 1 exemplár
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán.
V Košiciach dňa:
Za objednávateľa:

......................................................
Ing. Ľuboš Šuca – starosta obce

V Košiciach dňa:
Za zhotoviteľa:

......................................................................
Matúš Dancák

