ROK2020/016/OCUJA

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení

Zmluvné strany:

Obec Jablonec
Jablonec 206
900 86 Jablonec
IČO: 00304794
DIČ: 2020662127
Zastúpená starostom: Slavomír Pocisk
(ďalej len „Objednávateľ“)
Profivodárne s. r. o.
Žilinská 123/24
949 01 Nitra
IČO: 43950124
DIČ: 2022528277
IČ DPH: SK2022528277
Číslo účtu: SK22 0900 0000 0051 5845 5630
Zastúpená konateľom: Juraj Strejček
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“)
a

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má záujem o dobudovanie vodovodu v obci
Jablonec – konkrétne o montáž vodárne Frekvenčným meničom na zásobovanie vody
pre obec Jablonec. Zmluvné strany majú spoločný záujem aby Dielo bolo vykonané
riadne a včas, s odbornou starostlivosťou za dodržania požiadaviek Objednávateľa
o ktorých Zhotoviteľ vie alebo musí vedieť.

1.2

Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s Objektom podrobne oboznámil a je informovaný o stave
a rozsahu Diela, ktoré bude potrebné na Objekte vykonať a taktiež prehlasuje, že
disponuje všetkými potrebnými povoleniami a odbornými skúsenosťami na riadne
a včasné vykonanie Diela a nie sú mu zrejmé žiadne okolnosti, ktoré by vykonaniu Diela
akokoľvek bránili alebo jeho vykonanie akokoľvek sťažili.

1.3

Zmluvné strany sa dohodli, že majú záujem na riadnom a včasnom vykonaní Diela čo je
ich obojstranným cieľom a preto uskutočnia všetky potrebné úkony smerujúce
k predchádzaniu akýmkoľvek škodám, vrátane vzájomnej bezodkladnej informačnej
povinnosti o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať na Dielo akýkoľvek vplyv.

1.4

Zhotoviteľ vyhlasuje, že za Dielo zodpovedá sám v plnom rozsahu aj v prípade, ak na
jeho vykonanie využije súčinnosť akýchkoľvek tretích osôb. Tretie osoby môže
Zhotoviteľ pri Diele využiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
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Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
pre Objednávateľa Dielo.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela nevyhnutnú
súčinnosť a zaplatiť mu za riadne a včasné vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo prevezme len za podmienok uvedených v tejto
zmluve.
Čl. 3
Spôsob, čas vykonania a odovzdania Diela

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo podľa
požiadaviek Objednávateľa v rozsahu a kvalite určenej Objednávateľom a pokiaľ kvalita
určená nie je, vo vysokej odbornej kvalite ako i kvalite materiálov použitých pri vykonaní
Diela.

3.2

Zhotoviteľ je povinný informovať bez zbytočného odkladu Objednávateľa
o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať akýkoľvek vplyv na Dielo, pričom
Objednávateľ nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek zmeny Diela v porovnaní
s podmienkami podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa.

3.3

Objednávateľ je kedykoľvek počas vykonávania Diela oprávnený písomne určiť
Zhotoviteľovi na vykonanie Diela iné materiály a zariadenia ako predpokladá pôvodná
požiadavka Objednávateľa. V tomto prípade sa zmeny Diela uskutočnia na náklady
Objednávateľa.

3.4

Pri vykonaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy platné
a účinné v Slovenskej republike, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, a bude sa
riadiť podkladmi poskytnutými Objednávateľom, zápismi a dohodami Zmluvných strán
ako stanoviskami príslušných orgánov verejnej správy a samosprávy.

3.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo najneskôr dňa 15.04.2020. O konkrétnom
dátume a čase začatia Diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa informovať
v primeranom predstihu, aby po odsúhlasení zo strany Objednávateľa mohol mať
Zhotoviteľ do Objektu umožnený prístup.

3.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do 30 kalendárnych dní od jeho začatia, t.j. do
15.05.2020. Táto lehota je pre Zhotoviteľa záväzná a môže sa predĺžiť len v prípade
vyššej moci.

3.7

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonávanie Diela, alebo týmto
poveriť ním určenú osobu. Za tým účelom je Zhotoviteľ povinný sprístupniť
Objednávateľovi miesto, kde sa dielo vykonáva a poskytnúť mu ďalšiu súčinnosť
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potrebnú na vykonanie kontroly. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v
rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ bez
zbytočného odkladu odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával
riadne. Ak tak Zhotoviteľ neurobí ani v lehote 3 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3.8

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním
Diela Objednávateľovi. Dielo sa považuje za odovzdané v okamihu, keď dôjde k
jeho vyhotoveniu a zároveň keď Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s riadne
vykonaným Dielom, ktoré je bez vád.

3.9

Zhotoviteľ sa zaväzuje aspoň 3 pracovné dni vopred telefonicky a e-mailom oznámiť
presný čas, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie Objednávateľovi.

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočňovať počas vykonávania Diela aj ďalšie nové,
Objednávateľom požadované úpravy Diela, a to na náklady Objednávateľa. Na úpravu
práv a povinností Zmluvných strán sa primerane použijú ustanovenia tejto zmluvy.

Čl. 4
Cena za Dielo a spôsob jej úhrady
4.1

Zmluvné strany si dohodli cenu podľa tejto zmluvy na základe zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v platnom znení.

4.2

Zmluvné strany sa dohodli na zálohovej platbe na úhradu nákladov zhotoviteľa vo výške
10.162,07 Eur na základe zálohovej faktúry.

4.3

Zálohu na úhradu nákladov zhotoviteľa vo výške 10.162,07 Eur (slovom: desaťtisíc
jednostošesťdesiatdva 7/100 euro) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe
zálohovej faktúry v lehote splatnosti jednorazovo na jeho účet, po predložení zálohovej
faktúry s lehotou splatnosti 14 dní.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade riadneho vykonania a odovzdania Diela je
Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi odmenu vo výške 8.468,39 Eur bez DPH
(slovom: osemtisíc štyristošesťdesiatosem 39/100 euro), teda 10.162,07 Eur s DPH Eur
(slovom: desaťtisíc jednostošesťdesiatdva 7/100 euro) na základe riadne vyplnenej
a doručenej faktúry od Zhotoviteľa.

4.5

Zhotoviteľ je za podmienok podľa predchádzajúcej vety vystaviť Objednávateľovi
faktúru v zmysle všeobecných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej
republike.

4.6

Zhotoviteľ zahrnie poskytnutú zálohu do vyúčtovacej faktúry, ktorú predloží
objednávateľovi do 15 dní po skončení prác na základe protokolu o prebratí zhotovených
prác.

4.7

Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek pohľadávku voči Zhotoviteľovi, a to aj
jednostranným úkonom.
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Čl. 5
Zodpovednosť za vady a záruka
5.1

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v záručnej dobe 2 roky, ktorá začína plynúť
odo dňa riadneho prevzatia Diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na základe
informácií od Objednávateľa prerokovať s Objednávateľom bez zbytočného odkladu a na
vlastné náklady a zodpovednosť odstrániť zistené nedostatky a vady Diela, najneskôr
však v lehote 15 dní odo dňa ich oznámenia Zhotoviteľovi.

5.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa na Dielo aj pozáručný servis
najneskôr v trvaní 5 (slovom: piatich) rokov po skončení záručného servisu. Servis bude
Zhotoviteľ poskytovať na základe požiadaviek Objednávateľa, podľa cenníka
Zhotoviteľa.
Čl. 6
Osobitné ustanovenia

6.1

Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

6.2

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu všetkých osôb
v mieste, kde sa Dielo vykonáva.

6.3

Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v rámci vykonávania Diela, alebo
v súvislosti s vykonávaním Diela, spôsobil tretím osobám. O tejto skutočnosti je
Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu.

6.4

Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo pri jeho vykonávaní pred zničením alebo
poškodením. Zhotoviteľ je tiež povinný znemožniť prístup k Dielu počas jeho
vykonávania akýmkoľvek tretím osobám, ktoré sa nepodieľajú na jeho vykonávaní.

6.5

Objednávateľ je vlastníkom Objektu a Diela ako i vecí, ktoré dodal Zhotoviteľovi na
vykonanie Diela. Vlastníkom vecí dodaných Zhotoviteľom sa Objednávateľ stáva
v okamihu, keď sa stanú súčasťou zhotovovaného Diela. Tým nie je dotknutá povinnosť
Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu. Zhotoviteľ však v plnom rozsahu znáša
nebezpečenstvo škody na Diele, prostriedkoch a veciach potrebných na vykonanie Diela
počas jeho vykonávania, okrem, ak škodu úmyselne spôsobil Objednávateľ alebo osoba
ním poverená. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom
jeho riadneho prevzatia.

6.6

Objednávateľ je oprávnený postúpiť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu.

6.7

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich
s Dielom.

6.8

Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť zálohu výhradne na nákup materiálu a služieb v súlade
s dojednaním prác na realizáciu predmetu zmluvy o dielo. Pokiaľ by zhotoviteľ použil
poskytnutú zálohu na iný ako dohodnutý účel, je povinný ju bezodkladne vrátiť
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v neoprávnene použitej výške na bankový účet objednávateľa.. Zhotoviteľ berie na
vedomie, že poskytnutá záloha zahŕňa verejné prostriedky a na hospodárenie s nimi sa
vzťahujú ustanovenia zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov.
6.9

Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie zmluvných povinností a ich následky platia
príslušné ustanovenia tejto zmluvy a Obchodného zákonníka.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich
právnych nástupcov. Objednávateľ má právo postúpiť práva z tejto zmluvy na tretiu
osobu.
6.11 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, výzvy alebo iné písomnosti, ktoré má
zmluvná strana oznámiť druhej Zmluvnej strane, budú doručované poštou doporučene na
adresu druhej Zmluvnej strany. Za adresu Zmluvnej strany sa považuje adresa uvedená
v záhlaví tejto zmluvy, v prípade zmeny tejto adresy, je Zmluvná strana povinná doručiť
písomné oznámenie druhej zmluvnej strane s novou adresou, od momentu doručenia
oznámenia sa bude táto adresa považovať za adresu na doručovanie pre druhú Zmluvnú
stranu. Zmluvné strany berú na vedomie, že preberanie písomností na adrese je
nevyhnutné, a sú si vedomé že v prípade ak nepreberie na uvedenej adrese písomnosť
bude mať takéto doručenie všetky následky akoby k doručeniu došlo.
6.12 Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto zmluvou druhej Zmluvnej strane sa považuje:
a)

b)

osobné doručenie písomnosti Zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie,
k doručeniu môže dôjsť Zmluvnou stranou alebo prostredníctvom kuriéra; ak
zmluvná strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto za doručenú dňom
jej odmietnutia; alebo
zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty; v
prípade ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu,
táto sa považuje za doručenú siedmy deň od jej odoslania.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia

7.1

Ak sa v tejto zmluve uvádza účet, myslí sa tým bankový účet zmluvnej strany uvedený
na úvodnej strane tejto zmluvy alebo bankový účet, ktorý oprávnená zmluvná strana pre
konkrétnu platbu oznámi povinnej strane, ak v zmluve nie je uvedené inak. V prípade
zmeny účtu písomne oznámi Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane jeho zmenu, od
tohto momentu je druhá zmluvná strán povinná plniť na takto uvedený účet.

7.2

Akékoľvek zmeny k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou dohodou Zmluvných
strán, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

7.3

V prípade ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratia účinnosť, ostatné ustanovenia tejto
zmluvy ostávajú platné a namiesto neúčinných ustanovení budú písomnou formou
dohodnuté nové ustanovenia, alebo sa použijú ustanovenia príslušnej platnej právnej
úpravy, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.
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7.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú na to oprávnené osoby.

7.5

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho po jednom rovnopise pre každú
Zmluvnú stranu.

V Jablonci, dňa 14.04.2020

V Jablonci, dňa 14.04.2020

podpísaná

podpísaná

Objednávateľ
Obec Jablonec
Slavomír Pocisk - starosta

Zhotoviteľ
Profivodárne s.r.o.
Juraj Strejček - konateľ
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