Zmluva o dieLo č. 1/2020
uzatvorená i)odl'a ust. § 536 a nasl. Obchodnélio zákonn]ka

(d'alej len ,riuva")

i. zmuvNÉ smNÝ
l.L

Gréckokatolícka cirkev, famost' Ostui.ňa
Osturňa č. 154, 059 79 0sturňa
Mgr.Mlroslav Demj anovič

0l)jednávatel':
Sídlo:

Štatutámy zástupca:

správca famosti

Zástupcanarokovanie
o veciach zmluvných a techrických:
IČO:
Bankové spQjeni€: '

MgrJMiroslav Demjanovĺč
31951929

IBJN:

Všeobecná úverová banka
SK48 0200 0000 0000 9063 6562

Telefióm

fam: 052/4894126, +421911253 027

(ďalej len „objednávater`)
1.2

Ing. Ľuboslava Ovšonková

Zhotovitel':
Sídlo:

č. 101, 059 04 Spišské Hanušovce

Štatutámy orgán:

lng. Ľuboslava Ch/šonková

Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie o veciach

živnostenský register

Zmluvných a techrických:

Jozef Chĺšonka
Jozef Ovšonka
40124231

:ä#yvedúci:
Bankové spoj enie:
IBÁN:
Teleíón:

Tatra banka, a.s.
SK6511 0000 0000 2615 437494
+421 903 977 388

(ďalej len ,zhotoviteľ`)

n. vÝCHODlsKoVÉ poDI.mÁI)v Á ÚDÁTE
2.1

Podkladom pre uzavretie zmluvyje ponuka zhotoviteľa zo dňa 10.4.2020 v rámci prieskumu trhu na

predmet 2mluvy.
2.2 Názov stavby: „Zatci)lenie farskej budovy a výmena vstupných dveri"

m. PREDnmT PLNENIA ZMLUvy A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKy
3 . lzhotoviteľ sa zaväz`ije, že za podmienok dohodnutých v tejto 2mluve zhotoví pre objednávateľa dielo
stavbu: „Zateplerie farskej tn)dov a výmena vstupných dveľĺ" v 2mysle ponuky.
3.2 Zhotovitel' vykoná dielo podl'a:
- predloženej` ponuky, ktorá tvon' prílohu č. I tej-to zmluvy.
3.3
Stavbou §a rozLimie súhm všetkých materiálov, stavebných hmôt a tielcov, výrobkov, prác
a výkonov, strojov a zariadení Špecifikovaných v predloženej ponuke.
3.4 Zhotovitel' sa zaväz`ije vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na
profesionálnej úrovri s odbome spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť
a tLebepečenstvo, príčom bude rešpeld.ovať všetlqĺ zákony, právne ptedpisy a rLortny platné na území
Slovcnskej republiky, a tiež rozhodnutia prislušných dotknutých orgánov.
1

3.5

Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho
prevádzkovanie.

Iv. čAs pLNEm
4.1
4.2

` 4.3
4.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku ln. bode 3.l do 3l.08.2020.
Ak zhotovitel' pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým temínom,
zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom temíne, bez nároku
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa doručenia elektronickej
výzvy na j eho prevzatie od objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania infomovať objednávatel'a o vmiku akejkoľvek udaLosti, ktorá
by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIEI.A
5.1Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.111. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných
strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znenĺ neskoršĺch predpisov, vyhláškou nff
SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších

predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou ponuky vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí
pnlohu č. 1 k tejto zinluve. Takto dohodmftá cenaje pre Žhotovitel'a záväzmá a predstavuje sumu:

CenabezDPH

866825EUR

DPH

1733,65EUR

Celkovácem sDPH 10401POEUR

Slovom:

desaťtisíc štyristojeden EUR a deväťdesiat centov

Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových
cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených objednávateľom.
Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetlq/ náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonmie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným
5.4

predmetom zmluvy.
0bjednávateľ umožňuje elektronickú fikturácĺu.

vi. pLATom`nÉ poDnmNKy
6.1

6.2
6.3

6.4
6.5

0bjednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. Predmet zmluvy bude
fmmcovamý poskytnutou dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške 10 000,00
EUR a finančnými prosti?dkami objednávateľa.
Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená po ukončení a riadnom prevzatĺ prác objednávateľom.
Zhotovitel' musĺ svoje práce vyúčtovať overitel'ným spôsobom. Podkladom pre vystavenie flktúryje
súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný
objednávateľom. Súpis vykonaných prác je súčasťou fáktúiy, musí b)ď zostavený prehl'ádne, pričom
sa musĺ dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podl'a
zmluvy.
Lehota splatnosti fiktúry za vykonmé price je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej ftktúry.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1

7.2

Zhotoviteľ zodpovedá za Ĺo, že predmet zmluvy bude zhotovený podl'a pred]ožend ponubr
a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel' zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania
objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel' iba vtedy, ak
boli spôsobené porušenĺm j eho povinností.

7.3

ZhotovitEl' nezodpovedá za vady diela, ktmé budú spôsobené použiĹím podkladov a vecí

7.4
7.5

poskytmtých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaloženĺ všetkej starostlivosti nemohol zistiť
ich nevhodnost. alebo m ňu upozomil objednávateľa a ten na ich použití twal.
Zámčná doba je 60 mesiacov a začne pLynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávatel'om.
Zhotovitel' sa zaväzúe pre prípad va4y diela, že počas zámčnej doby má objednávateľ právo

7.6

7.7

požadovať a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstrániť vady.
Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu phcnía v zmysle tohto
článku do 3 ptacovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a alebo nástupcu
a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné
strany písomne.
0bjednávatel' sa zaväzuje, že prĺpadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jg. zistení

písomnou fomou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podl'a čl. 1. tejto zmluvy.
Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávatel' má právo zabezpečiť ich
odstránenie na náklady zhotoviíeľa.
7.9 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti ponuke.
7.10 Havarijné stavy t.j. násLedky vád, ktorých odstránerie neznesie odklad, aza ktoré nesie
zodpovednosť zhotoviteľ, j e zhotovitel' povínný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.
7.8

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1

Zhotovitel' zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Nebezpečenstvo škody m diel€ nesie na základe teito zmluvy zhoíoviteľ v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2
8.3
8.4
8.5

Zhotoviteľ nesmie stavbu ako cehok odovzdať m žhotoverie inému s`riúektii.
0bjednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby
Žhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s ponukou a s podmienkami zmluvy.
Súčasne s odovzdaním staveniska objednávatel' učí prĺstupové cesty pre vjazd na stavenisko.
Zhotovitel' zabezpečĺ na svoje náklady obstararie, dopravu a skladovanie všetkých matenálov,
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, stľojov a zariadení a ich presun zo skladu m stavenisko.

8.6

Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR
č. 396/2006 Z.z. o riT`Émálnych bezpečnostných a zdravomých požiadavkácTi na staverisko.

8.7

Zhotovitel' v pLnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii
stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú

8.8
8.9

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach aprácach s niri
súvisiacich a podrobnosti o odbomej spôsobilosti na výkon niektorýc-h pracovných čiriností.
ZhotoviteL' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a pristupových cestách k nemu. Zhotoviteľ
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA
9.1

9.2

0bjednávateľ má počas realizácie diela pTávo priebežiiej kontroly, právo upozomiť zhotovitel'a na

prípadné vady a odchýlky od ponuky a právo požadovať v primeranď lehote odstiánerie týchto
nedostatkov.
Zhotovitel' bezodkladne upozomĺ objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie
diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotovitel.a.

9.3

Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potľebných Tia zhotovenie diela

máša zhotoviteľ až do odovzdaria diela objednávateľovi.

x. znmuvNÉ poKUTy A sANKclE
10.1

Zmluvné sqany sí pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné

pokutyasricie.
10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl.111 bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí
zmlumú pokutu vo výške 0,03 % z celkovqj ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý
kalendámy deň omeškania.
10.3 Ak objcdnávatel' neuhradí f}áktúni v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotovite]'om vyúčtovmé
`
úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podl'a § 369 ods. 2 0bchodného zákonm'ka.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podl'a čl. VIl bod 7.6, zaplatí mlumú pokutu vo
výške 20,- EUR za každý kalendámy deň omeškanía.
10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podl'a čl. VIl bod 7.6, zaplati' zmluvnú pokutu
vo výške 1 0,- EUR za každý kalendámy deň omeškaria.
10.6 2hotovitel' zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý kalendámy deň, ak mešká
s odstiánením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prcvzati diela.
10.7 Lehota splatnosti fáktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30dní odo dňa ich doručenia.
10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušenĺm
zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
11.] Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutim na okolnosti prĺpadu všetky opatrenia, potrebné na
odvráterie Škody alebo najej zmiemenie.
11.2 Kaž{hi zmlmmá strana, ktorá poruší povimosť zo závä2kového vzťahu, je zodpowdná za škodu

spôsobenú druhej strme.
11.3

Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2
zbavĺ sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou
zodpovednost'.
11.4 Ak vznikne škoda na vykomných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotovitel' povinný sa
o ne staTať, zhotoviteľ odstrári škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli
uvedené do pôvodného §tavu.
11.5
Ak vzrikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretich osôb alebo ich

poškodením v dôsledlm uložerie predmetov, príp. svojvol'ným uzavretím ciest alebo porušením
inžinierskych sietí, zodpovedá za túto Škodu zhotoviteľ.
1 1 .6 Zhotoviter zodpovedá za Škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením poča§ svojich pracovných

postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo zániky, ako aj za škodu
spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSTÚPENIE 0D ZMLUVY
12.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ák jedna zmluvná strama podstatne poruší zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, drubá zmluvná stram má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa
ozmamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.

12.2 Za podstatné porušcnie tejto zmluvy považujú:

12.2.1

odovzdanie stavby ako celku ns zhotovenie inému zhotovitel'oví

12.2.2

omeškarie objednávatel'a pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu
z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

]ml. zÁVEREčnú uSTANovENIA
4

13.1

Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán po uzatvoTení zmluvy o dielo so
zhotovitel'om stavby a účimosť až dňom nasledujúcim po jej zverejnení na intemetovej stránke
objednávatel'a.
13.2 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným
zákonníkQm platným pri podpise zmluvy obidvomi 2mluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
13.3
Zmluvné sdany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola
podpĺsaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečĺtali, jej obsahu rozumejú a
na znak súhlasu ju podpisujú, Podpis zmluvyje prejavenĺm súhlasu s celým jej obsahom.
13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvyje: Príloha č. 1 -ponuka.

13.5 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a jedno
zhotoviteľ.

v 9.SĽ.yf.f l.;. ďka.4.í... 5`..4ď!..3 0

Za objednávatel'a:

v 3ľ...!!gn.y.Jg.P@4dšm

43_3 . ďQ%,J

Za zhotoviteľa :
Z=
Ing.Ľubošiavauvsomovó
060 04 Splšeloé lianuš"oo č. 101

kn40124231€1":SK1045203160

tel. : 090e .77 3m

•...ú'i...ň.ŕ;;.Í;(/b;ĹjäĹ.;ä.é.".."......
Ing. Ľubos[ava Ovšonková

správca famosti

KRYCI LIST ROZPOCTU
Názov stavby

teplenl® taľske| bdo`qĺ a výmem vstuphých dveľl

JKSO

Názov objektuOBiednávateľPľoJektantZhotovfteľ

EČOMĺestolčo

ľňa

lč DPH
réckokatolícka cirkev tamosť OstuĺilaIiig.Ľuboslavaovšonková

K I Od5293150

0124231

Rozpočetčĺslo

Spľ@coval

|

Dňa

|ng Milanpolovka

|

|10.03.2020

|

Memé a účelové jednotky
Nák" / 1 m J

Poče!

t

0,00

o!

Náklady / 1 m.j.

počd

0

počst

,1

0,00

Nákkidy / 1 m.j.

0,00

0,

F`ozpočtové náklady `EUFt
B

Ekladné ľozp. nákiady
1

11SV

Dodávky

C

|Doplnkovénáklady

6184,16 8 Práca nadčas

Vodl'a)šle rozpočtové nák]ady

0,00

13 Zanad. staveniska

0,00

14

Mimosw. doprava

0,00

15

Územné vpW

0,00

16

Prevádzkové vpm

2

Montáž

3 PSV

Dodávky

4

Montáž

5 -M.(

Dodávky

0,00

'7 Ostahé

6

Montáž

0,00

18 VRN z ľozpočtu

910,42 9 B®z pevnej podl

7 ZRN (,.1C)

1 166,67

10

407,00

11

8 668,25

20 HZS

0,00

Ku"ma pamiatka

12 DN (,. 8-' 1)
21 Kompl. činnmť

0,00
|

0,00
0,00

|

0,00
!

'

0,00

19 VRN (ľ.13-18)

0,00 22 Ostatnó náklady

ľojektantDátumapodŇ

D

Pečiatka

0,00

o,oo

0,00

Celkové náklady

23 Súčet7,12.19-22

8 668,25

24 Dpt-

1 733,65

0'00 % z

Objednávatel'Dátumapodpb
25 Cena s DPH (ľ. 23-24)

E

10 401,90

Pripočty a odpočty

Pečiatka

hotovltel,lng.ĽubosLava O`éonková

26 Dodávky objednávateľa
lng Ľuboslava Chéonková

Dátum a podpB

""

10.04.20

Pečlatka

'o:o.##®Vám°áť:;
tol. ; om a77 888

:,rw"1h"U

0,00

27 Kkavá dolQžka

]

0,00

28 Zvýhodnenie + -

1

0,00
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