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ZV{LAVAO DIELO

uzatvorená podl'a ustanovenia $ 536'a nasl. zákona č. 513/1991, Zb. obchodný zákonník v
znenĺ neskoľších predpisov

(ďalej len ,,obchodný zákonník") a podl'a iných príslušných pľávnych pľedpisov

I. Zmluvné stľany

Objednávatelo: obec Šútovce
so sídlom: Šútovce 39,g72 01 Šútovce
zástupca: Bc. Miľoslav Rajčo
Ičo: 00318507
DIČ: 2021162847
Bankové spojenie: Slovenskásporitel'ňa
Číslo účtu: SK98 0900 0000 0051 5301 4502
(d'aĺ ej ako obj e dnávate l)

Zhotovite|o: ROYAL METAL s.ľ.o.
So sídlom: Madvova 606,972 26 Nitrianske Rudno
ĺčo: 35927852
DIC: *' )021980631
ĺč optĺ: SK2021980631
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej ako zhotovitel)

II. Východiskové údaje

2.1 . Názov stavby: VÝMENA STREŠNEJ KONŠT. oBECNEH o lrĺrUZF,A - Šuľovcp
2.2. Miesto stavby: obec Šútovce

Okres: Prievidza

III. Predmet diela

3.1. Pľedmetom Zmluvy o dielo sú stavebné práce v ľámci zákazky vÝvp,Na STREŠNEJ
. KONŠT. oBECNEHo }/IUZEA - ŠuľovcB. BliŽšia špecifikácia diela je podľa

priloženého ľozpočtu - Pľíloha č.1.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
v súlade s pľávnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.3. objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných vád od zhotoviteľa prevziať a
zap|atiť zaízmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.
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IV. Cas plnenia

4.I. Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že:

Termín ukončenia diela: Do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo

4.2, Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela
5.1 Cena za zhotovenie pľedmetu zmluvy v rozsahu č' III. tejto zmluvy je stanovená dohodou

zmluvných strán ako cena konečĺá a je doložená ľozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto

zmluve.

Cena bez DPH:
DPľJ20"Áz
Cena celkom s DPH:

11497,68€
2 299,54 €
t3 797,22 €

Cena pokľýVa Všetky Zmluvné záväzky pre Zhotovenie diela' vľátane vedľajších nákladov
a DPH.

5.2 Do ceny diela bude možne premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sazmení sadzba DPH podľa zákoĺa
- vpľípadezmeny colnýchadaňovýchpľedpisov,dovoznej prirážky adevalváciemeny'

oficiálne vyhlásenej Vládou SR.
- ak zviny objednávateľa nebude možne dodržat'termín dokončenia stavby _ cena sa

v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných pľác za pľíslušný
odbor publikovaneho ŠU SR, ato tak, že sa upravuje len cena pľác, ktoré ku dňu
dokončenia stavby neboli realizovarrc a odo dňa zmluvného dodania prác.

5.3 Pri väčšom množstve jednotiek pľáce ako je uvedené v pľedloŽenom výkaze výmeľ sa
pouŽije jednotková cena ako pľi ľozpočtovanom mnoŽstve.

VI. Platobné podmienky
6.I Skutočne vykonané pľáce budú fakturované po prevzatí diela. Splatnost' faktúľy je

dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

YII. Záručná doba _ zodpovednost' zavady
7.I Zhotoviteľ zodpovedá Za to, Že pľedmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy,

aže po dobu stanovení lzénučná ďoba/ bude mať vlastnosti dojednané vtejto zmluve.
Záruéná doba diela je 5 ľokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní
aprevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ zavecné odborné vykonanie prác azato,
že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Zfuuka na materiál je daná tak, ako
udávaj ú j ednotliví výrobcovia.

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby avaďy mateľiálu, zabezpečeného objednávateľom,
alebo nevhodnosťou pouŽitého mateľiálu, ktoľý pouŽil na základe požiadavky
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objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedáza chyby, spôsobené dodľžaním nevhodných
pokynov, daných obj ednávateľom.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstľániť bez zbytočného odkladu po

uplatnení opľávnenej reklamácie objednávatel'om najneskôľ v lehote do 30 dní od ich
písomného oznámenia obj ednávateľom.

7.4 objednávateľ je povinný pľedmet diela prezľieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby
diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podl'a čl.
VII bod l.

VIII. Podmienky vykonania diela
Zmluvné strany sa budú v pľiebehu realizácie diela ľiadiť nasledovnými podmienkami:

8.1 objednávateľ je povinný nazáklade dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko
vtakom stave, aby zhotoviteľ moho| začať na ňom práce podľa pľojektu apodľa
podmienok dohodnutých v zmluve.

8.2 Zhotoviteľ bude udržiavď naprevzatom pľacovisku poriadok a čistotu.

8.3 Zhotoviteľ uvoľní pľacovisko ku dňu odovzdania diela.

8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotovitel'om aprevzatim objednávateľom.

Prebeľacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

8.5 objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani
v spojení s iným nebránia k uŽívaniu diela a neznižuji jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie
Zmluvĺe strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:
9.I Zhotoviteľ uhľadí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05yo z ceny pľedmetu tejto

zmluvy zakaždý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy'
9.2 objednávateľ uhľadí zhotoviteľovi úľoky z omeškania vo výške 0,050Á znezaplatenej

faktuľovanej ceny zakaždý deň omeškania s platením faktúľy.

X. Vyššia moc
Í0.I Za vyššiu moc Sa povaŽujú pľípady, ktoľé nie sú závislé ani ich nemôŽu ovplyvnit'

zmluvné strany, napľ' živelné pohľomy, vojna a pod.

10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úpľava
podľa s374 obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia
I1.I Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavď všeobecne záväzne predpisy, platné technické normy'

špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
II'2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má opľávnenie na vykonávanie činnosti vľozsahu č. III. tejto

zmluvy.
II.3 Zmluvné stľany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých vtejto

zmluve zaklaďá opľávnenie odstúpiť od zmluvy tej stľane, ktoľá je porušením povinností

dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami obchodného zákoĺníka
aje moŽné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa Strana, ktoľá chce pľávo odstúpenia

uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možne zrušiť iba
písomnou foľmou.
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IÍ.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodávaným
tovarom, ptácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP' a to
opľávnenými osobami na výkon tejto kontľoly/auditu a poskytnút' im všetku potrebnú
súčinnosť.

II.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípaďe ak bude potľebovat' navýšit' kapacity, zamestná
minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poľadí
dostupnosti kapacít - obec, okľes' VUC) tak, aby dokázaI zabezpečiť realizáciu diela v
súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogľamom.
Pri procese Výbeľu dodávateľa stavebných pľác bude zohľadnený sociálny aspekt:

. podpora dôstojnej práce,

. dodľŽiavanie základnýchpracovnýchnoľiem,

. zďravie a bezpečnosť v zamestnaní

. podpoľa doďržiavania sociálnych a pracovných práv:

. dodrŽiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s
pľávom EÚ,
. dodrŽiavanie zákonov o zdraviabezpečnosti.

XII. Záv erečné ustanovenia
72.| Zmeĺy alebo doplnky tejto zmluvy je možné ľobit'len dodatkami k zmluve.
72.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými ustanoveniami ob. Zák..
l2.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, ztoho dve vyhotovenia pre objednávateľa

a jedno vyhotovenie pľe zhotoviteľa.
I2.4 IJčastníci zmluvy pľehlasujú, Že si zmluvu ľiadne prečítali, jej obsahu poľozumeli a na

znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
12.5 Zm|uva nadobúda platnost' podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a

účinnosť je naviazaná na zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
objednávateľ je povinný zmluvu zverejnit' do siedmych pľacovných dní odo dňa
nadobudnutia j ej platnosti.

12.6 Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy sú pľílohy:
Príloha 1 : Rozpočet
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