ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ( ďalej OZ)v
znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Obec Kolinovce
Objednávateľ:
Kolinovce č.129
IČO: 00329266
DIČ: 2021331466
č..účtu : 3401743001/5600
v zast.: Jitka Puhallová, starostka obce
/ďalej len "objednávateľ"/
Zhotoviteľ:

Ing. Ondrej Ferenc, PhD.
Slovinky 413
05340 Slovinky
IČO: 52759075
DIČ: 1085435054
Č. účtu: IBAN SK76 0900 0000 0004 0414 2830
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zapísaný v živnostnenskom registri Okresného úradu Spišská
Nová Ves
Číslo živnostnenského registra: 860-27511
/ďalej len "zhotoviteľ"/

Čl. I
Predmet dohody
1.
Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo
( ďalej len Zmluva), predmetom ktorej je vykonanie diela a to zariadenia kancelárskych
priestorov podľa Prílohy č. 1- Podklady v plnom rozsahu. Kancelárske priestory sa
nachádzajú v budove obecného úradu ( súpisné číslo budovy 129), ktorá je umiestnená na
parcele č. 83, katastrálne územie Kolinovce, obec Kolinovce, zapísané na LV č. 1.
Predmetom diela je nasledovné:
a) Konštrukčné riešenie zariaďovacích predmetov- viď príloha č. 1- Podklady
b) Dodanie potrebného materiálu
c) Montážne a zabezpečovacie práce

d) Ak sa pri vykonávaní diela vyskytnú práce, ktoré nie sú nezahrnuté v predmete diela
( viď Čl. I. písm. a-j tejto Zmluvy), tieto budú po odsúhlasení oboch zmluvných strán
doplnené písomným dodatkom ako súčasť tejto Zmluvy s príslušným rozpočtom k ním,
s poukazom na §547 a nasl. OZ
2.
Touto Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo
podľa špecifikácie Čl. I tejto Zmluvy, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo
prevziať.
Čl. II
Cena za vykonanie diela
1.
Cena diela (Čl. I/a-d) bola určená na základe rozpočtu- (Príloha č. 2- Rozpočet) ktorý
je neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy. Cena diela (Čl.I/d) sa môže zvýšiť s poukazom na
§547 Obchodného zákonníka Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena diela je 3599,96€,
slovom: Tritisícpäťstodeväťdesiatdeväť eur 96/100 centov.
2.
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zálohu za dielo v hodnote 2000,- eur ( slovom
dvetisíc eur) ihneď, najneskôr v lehote do troch dní od podpisu tejto Zmluvy na účet:
Č. účtu: SK76 0900 0000 0004 0414 2830
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Objednávateľ je po prijatí zálohy povinný hodnotu zálohy odpracovať tak, aby vyčíslená
hodnota podľa výmeru a jednotkových cien v odsúhlasenej cenovej ponuke zodpovedala
hodnote zálohy (Čl. II/2) tejto Zmluvy.
V cene diela ( Čl.I/ a-d) na základe dohody oboch zmluvných strán sú zahrnuté náklady na
materiál a prácu.
3.
Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo, a to v lehote najneskôr do
15 dní po predložení faktúry, s poukazom na §548 a nasl. OZ .Faktúra sa považuje za zaplatenú
dňom pripísania sumy za dielo na účet zhotoviteľa.
4.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo má zhotoviteľ právo
požadovať od objednávateľa popri plnení aj úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň
omeškania z dlžnej sumy.
5.
Ak zhotoviteľ odstúpil od Zmluvy pre omeškanie objednávateľa a ak prekážka pre
splnenie povinnosti objednávateľa nespočíva v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť (
s poukazom na §374 OZ ), patrí zhotoviteľovi cena na ktorú má nárok na základe Zmluvy. Od
tejto ceny sa však odpočíta to, čo zhotoviteľ ušetril nevykonaním diela v plnom rozsahu.

1.
2.

Čl. III
Platobné podmienky
Nárok na cenu diela vzniká odovzdaním diela.
Cena diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej zo strany zhotoviteľa.

3.
Cena diela bude uhradená na bankový účet zhotoviteľa. V prípade, že dôjde k zmene
bankového spojenia alebo čísla účtu, zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti informovať
objednávateľa.
4.
Zhotoviteľ je povinný vystaviť a doručiť faktúru objednávateľovi do jeho sídla
objednávateľa najneskôr do 3 dní od prevzatia diela objednávateľom.
5.
Faktúra musí obsahovať:
údaje požadované platnými právnymi predpismi
6.
V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, prílohu v zmysle čl. III/5
Zmluvy alebo obsahuje nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na doplnenie
alebo opravu.
6.
Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi do jeho sídla
spoločnosti.

1.

Čl. IV
Podmienky vykonania diela
Práva a povinnosti zhotoviteľa:
(a) Zhotoviteľ je povinný:
(i) riadiť sa predloženým projektom a platnými technickými normami,
(ii) oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil a ktoré môžu mať
vplyv na dielo,
(iii) vykonať dielo riadne a s odbornou starostlivosťou,
(iv) vykonať dielo v dohodnutom rozsahu a v termíne vykonania diela,
(v) vykonať dielo riadne, t.j. bez vád a nedorobkov,
(vi) vykonávať dielo na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť,

2.

Práva a povinnosti objednávateľa:
(a) Objednávateľ je povinný:
(i) zabezpečiť a odovzdať potrebnú dokumentáciu podľa tejto Zmluvy,
(ii) zabezpečiť povolenie a vstup do zariaďovaných priestorov,
(iii) poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela,
(iv) poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie diela,
(v) dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce s tejto Zmluvy,
(b) Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu plnenia diela. Pri kontrole diela sú
objednávateľ ako aj ním poverené osoby povinní postupovať tak, aby neprimerane
nenarušili alebo nezdržiavali vykonanie diela.

Čl. V
Odovzdanie a prevzatie diela
1.
Dielo sa považuje za riadne dokončené, ak je zhotovené bez vád a nedorobkov.
2.
O dokončení diela je zhotoviteľ povinný objednávateľa bez zbytočného odkladu
informovať. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončené dielo bezodkladne odovzdať a objednávateľ sa
zaväzuje dokončené dielo prevziať.
3.
Po dokončení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na odovzdanie a prevzatie diela
(ďalej len Preberacie konanie), a to v zariaďovaných priestoroch.
4.
Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto Zmluve v termíne do
15.12.2019. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán, alebo z dôvodu prípadných nepriaznivých poveternostných podmienok, kedy
sa termín predlžuje o dobu, ktorá bránila zhotoviteľovi začať alebo ´ďalej pokračovať
v samotných prácach.
Čl. VI
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
1.
Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela
a ostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.
2.
Za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri
vykonávaní diela, alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako
skladovateľ.
3.
Po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať je zhotoviteľ povinný bez
zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri
vykonávaní diela. ČL. VI/3 sa nevzťahuje na odrezky, a odpady vzniknuté pri výrobe
samotných zariaďovacích predmetov.
Čl. VII
Vady, zodpovednosť za vady, záruka
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady na diele počas celej záručnej doby, ktorá začína
plynúť od odovzdania diela objednávateľovi preberacím konaním podľa Čl. IV Zmluvy.
2.
Záručná doba na vykonané práce je 24 mesiacov
3.
Záručná doba na materiál je určená výrobcom materiálu.
4.
Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené treťou osobou a Vyššou mocou (Čl.
IX Zmluvy)
5.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa §560 a nasledovne OZ . Zhotoviteľ je
povinný začať s odstraňovaním vád ihneď bez zbytočného odkladu a je povinný takúto vadu
odstrániť v lehote, na ktorej sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne dohodnú. V prípade ak
zhotoviteľ v stanovenej lehote tieto nedostatky neodstráni, objednávateľ má nárok na zmluvnú
pokutu podľa §560 a nasledovne O Z.

Čl. VIII
Zodpovednosť za porušenie povinností
1.
V prípade porušenia zmluvne dojednaných povinností zodpovedá za škodu tá zmluvná
strana, ktorá danú povinnosť porušila, ak z tejto Zmluvy alebo zákona nevyplýva niečo iné.
2.
Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením faktúry, zhotoviteľ má právo popri
dlžnej sume účtovať si aj úrok z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05% z dlžnej
sumy.
3.
Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, objednávateľ má právo
účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania po
uplynutí 30 dní od termínu odovzania diela uvedeného v ČL.V/4 Zmluvy.
Zhotoviteľ sa zbaví zodpovednosti za omeškanie v prípade že:
a) omeškanie bolo zapríčinené porušením povinností objednávateľa Čl. II Zmluvy,
b) omeškanie bolo zapríčinené okolnosťami, ktoré sám nemohol predvídať; ktorých
vzniku nemohol zabrániť- Čl. IX tejto Zmluvy.
Čl. IX
Vyššia moc
1.
Ak nastane taká výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá objektívne znemožní
zmluvnej strane plniť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, ktorá je mimo jej kontroly a vplyvu
a ktorej sa nemohla zmluvná strana nijako vyhnúť alebo ju odvrátiť (ďalej len Vyššia moc),
v takomto prípade sa zmluvná strana nedostane do omeškania s plnením svojich záväzkov a to
za podmienky, že si splnila svoju povinnosť o tejto skutočnosti bez meškania, alebo najneskôr
do 1 dňa od vzniku okolností brániacich plniť povinnosti oboznámiť s touto skutočnosťou
druhú zmluvnú stranu.
2.
Ak pominú okolnosti Vyššej moci, zmluvná strana je povinná o tejto skutočnosti bez
meškania informovať druhú zmluvnú stranu a pokračovať v plnení si povinností podľa Zmluvy.
3.
Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadne škody na budove a zariaďovacích predmetoch
zapríčinené treťou osobou alebo vplyvom Vyššej moci, ak sa nepreukáže opak.
Čl. X
Doručovanie
1.
Akékoľvek dokumenty a písomnosti podľa tejto Zmluvy, ktoré majú byť doručené,
zapožičané alebo odovzdané druhej strane sa zasielajú elektronicky (len ak sa budú dať
elektronicky spracovať – preposlať, nie však časť projektová dokumentácia) na nasledovné emailové adresy okrem prípadov, ak je v zmluve uvedené inak:
a) Objednávateľ:
Obec Kolinovce
Kolinovce 129,
053 42 Kolinovce
kolinovce@stonline.sk

b) Zhotoviteľ:
Ing. Ondrej Ferenc, PhD.
Slovinky 413
05340 Slovinky
ondrejferenc@gmail.com
2.
Pokiaľ majú byť doručené dokumenty, ktoré sa týkajú zmeny obsahu dojednaných
podmienok, ukončenia Zmluvy a iných dôležitých dokumentov sú zmluvné strany povinné si
predložiť takéto listiny osobne, prípadne doručiť na adresu sídla druhej Strany.
3.
V prípade, že písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy budú doručované spôsobom podľa
čl. X/1., budú zasielané na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne
dohodli, že vyššie uvedenú adresu (resp. na inú oznámenú adresu) bude vrátená ako
nedoručená (bez ohľadu na to, či bola nedoručená z dôvodu jej neprevzatia v odobrenej lehote,
z dôvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek iného dôvodu), a to dňom vrátenia zásielky.

Čl. XI
Všeobecné ustanovenia
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa
uzavretia tejto Zmluvy, zmeny či zániku ich právnej subjektivity, adresy ich sídla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstupu do konkurzného konania,
reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana
nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že nedodržala oznámenie, a zároveň
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnených zástupcov oboch
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa .
2.
Táto Zmluva môže byť ukončená len:
(i)

Písomnou dohodou zmluvných strán, ku dňu podľa dohody. Ak dohoda
nebude obsahovať deň ukončenia tejto Zmluvy, skončí sa na nasledujúci
deň po uzavretí dohody.

(ii)

Písomným odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia
podmienok a s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od
tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane.
3.
Ak sa táto Zmluva ukončí v zmysle čl. XII/2, ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na
tie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli zmluvným stranám pred ukončením tejto
Zmluvy a v účinnosti zostávajú tie ustanovenia tejto Zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že
majú zostať v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.
4.
Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody.
1.

Salvatorská klauzula
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto
neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení Zmluvy
s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy
pre povahu Zmluvy, jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená.
Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetko pre to, aby dosiahli rovnaký výsledok
ako bol zamýšľaný týmito neplatnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami.

2.

Rozhodné právo
Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, prednostne
ustanoveniami Obchodného zákonníka, s tým, že použitie akéhokoľvek ustanovenia
ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je
výsledne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo
čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy.
v prípade akýchkoľvek sporov sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich formou
zmierovacieho konania na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán, v prípade
neúspechu takéhoto zmierovacieho konania, na príslušnom všeobecnom súde
v Slovenskej republike.
Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. podklady uvedené v tejto
Zmluve, ako i poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy sú pravdivé a zodpovedajú
skutočnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tejto
Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékolvek zmeny už jestvujúceho obsahu
Zmluvy, prípadne jej doplnenie o nové ujednania sa bude riešiť písomne Dodatkom k
nej pričom Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, pokiaľ nebude
dohodnuté zmluvnými stranami niečo iné.
Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva (2)
rovnopisy a objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy.
Strany prehlasujú že Zmluvu si pred jej podpísaním riadne prečítali a jej obsahu
porozumeli, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, že je určitá a zrozumiteľná a na znak
súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy.

3.

4.

5.
6.

Na dôkaz toho túto Zmluvu zmluvné strany podpísali v deň, ktorý je nižšie
Objednávateľ
V Kolinovciach,
dňa 12.11.2019

Vl.r.
.........................................
Obec Kolinovce
Jitka Puhallová- starosta
obce

Príloha č. 1. Podklady CP
Predmet diela

Zhotoviteľ
V Kolinovciach,
dňa 12.11.2019

Vl.r.
.........................................
Ing. Ondrej Ferenc, PhD.

