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ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v zneni neskoršich
predpisov (ďalej len "Zmluva")

l.
Zmluvné strany

•.•• 'l.' ~.'J
.~.

Objednávater :
Sldlo:
Zastúpený:
IČO:
OIČ:
Tel.:
Email:

Obec Sihelné
Sihelné 217
Mgr. Ľubomír Piták - starosta obce
OO 314 862
2020571773
0911 527434
ousihelne@orava.sk

-;O .• .,

(ďalej len "objednfJvateľ'1

a

Zhotoviteľ:
Názov:
Sldlo:
Zastúpený:
IČO:
OIČ:
IČOPH:
Č. účtu - JBAN:
Tel:
E-mail :

WORK stav s.r.o.
Mlynské nivy 48
Miloš MaslaMk - konater
52337847
2120983216
SK2120983216
SK37 0900 0000 0051 56980669
0902188204
info@workstav.sk
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(ďalej len "zhotoviteľ")

1.
II.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je závazok zhotovitera v rozsahu, spôsobom a za. podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo "Prístavba požiarnej zbrojnice, dokončenie v
Sihelnom" (ďalej Jen "die/o") a závazok objednávatera riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť
za jeho vykonanie zhotoviterovi dohodnutú cenu.

, .
2. Zhotoviter sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné

nebezpečenstvo, v súlade s projektovou dokumentáciou a s rozpočtom v cenovej ponuke
predloženej do zadania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: "Prístavba požiarnej zbrojnlce ,
v Sihelnom, dokončenie".

3. Zhotoviter prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické,
kvalitatlvne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné, Zhotoviter bude pri plneni"';
predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

1.
III.

Miesto a čas vykonania diela . ~
Zhotoviter sa zaväzuje vykonať pre objednávatera dielo v požadovanom
a odovzdať dielo objednávaterovi v dohodnutom čase a mieste.

." ~'G )i~ t1tt'O!-~. .~;torr":"J;~'1f;!·ltt~v'
rozsahu (a,~v.~Ute·

2. Miesto vykonávania diela: Sihelné
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Obec Sihelné. pr/stavba požiamej zbrojnice

'; ..
3. Termlny realizácie diela:
3.1 začiatok realizácie:

08.01.2022
do 5 pracovných dni odo dňa odovzdania a prevzatia ~."'.{

staveniska
do 60 kalendárnych dni odo dňa prevzatia staveniska

, \

'~tJrr ~: :.t,~ l

. ~::;i~:t

3.2. dokončenie realizácie:

4. Zhotoviter je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri, pracovné dni po vzniku
akejkorvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania
s odovzdanim diela v termfne podta bodu 3.2. tohto článku, plsomne informovať objednávatefa
o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denniku a prostrednlctvom elektr-:OAickeN>ošty
na adresu: ousihelne@orava.sk

e":
25 767,63 eur
5153,53 eur
30921,16 eur

. ~.j

',f • ~ '" l
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3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotovítet v postaveni ucháQz~,~ vo: syojej

ponuke v rámci procesu verejného obstarávania, zákazky s nlzkou hodnotou. '

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podta bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná
a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré VYP!ýv:qjtl.~;H'.
pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územT1~,a~l hto(ou
prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

1. Objednávater neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitef je oprávnený vystaviť jednu faktúru za vykonané dodávky a práce po ukončení,
a odovzdani diela. ";'r.,?, <

3. Faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis
vykonaných prác a dodávok, dokladovúhrade poplatku za uloženie odpadu a ostatných položiek,
ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cennlkov stavebných prác,' ·podplsanÝ.
oprávnenou osobou zhotoviteľa, ktorá svojim podpisom zaručuje, že fakturované stav@tmép'ráé~;
boli skutočne realizované podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu v ponuke, .','oO - ,.

4. Faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviter je oprávnený vystaviť
faktúru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdan I a prevzati v Zápise o
odovzdan I a prevzati diela (ďalej len "preberaci protokof') a odstráneni všetkých vád
a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dni odo dňa splnenia podmienok
uvedených v tomto bode. Povinnými prllohami faktúry sú protokol Ó odovzdani a prevzati 'diela
ako aj potvrdenie o odstráneni vád a nedorobkov podplsané oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán. .

5. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku;;" .
t.

\ • f.

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dni odo dňa doručenia faktúry objednávatefovJ. Zmluvné ~tf~ny
vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podta tohto bodu Zmluvy nie: j~ v brubo~,

: 'Wn\ ,J: tH' '~'
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Obec Sihelné, prístavba pôžíame] zbŕójnÍCE~;

".' ~,t

nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzť~~n~ U.o.
zmluvou. ~~ ~.o~ I .4

--~"::':'.lI::z:u.=aJ~82'r .••
PlJ) 147

7. Faktúra musI splňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 22~ .i6Ť20983216
o dani z pridanej hodnoty v znenI neskorších predpisov.

8. V prlpade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objea .ate] bude
oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviterovi na doplnenie. V takom prlpade začne nová
lehota splatnosti plynúť doručen Im opravenej faktúry objednávaterovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

1. Zho.toviter bude objednávate~om vyzyaný f~rmou e-maííu zaSlal]~ho,.?r;'iI~..:,:~~[~S~'
.ouslhelne@orava.sk na prevzatie stavenlska. Objednávater vyzve zhotovltera n~~!~~~;:itl~v S"M,1<.
staveniska do piatich pracovných dnI odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Z!JfIUY$~Ič'9,mt$
zhotoviter je povinný prevziať stavenisko v termlne uvedenom vo výzve. ··'Q.1l6~i~i6.'~
staveniska sa vykoná zápisom do stavebného dennIka. Objednávateľ súčasne s odovzdánlm
staveniska odovzdá zhotovitetovi projektovú dokumentáciu, zmluvné strany, záróver"l·<'~d,~
jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska .l a miesto
pripojenia elektrickej energie a vody (spoločne len "Energle")'j ,':. . .~~

' .. á
2. V prlpade omeškania objednávateľa s odovzdanIm staveniska zhotoviteľovi nie je zhotovlte]

v omeškaní s plnen Im svojho záväzku, a to o počet dni omeškania objednávateľa s odovzdan fm
staveniska. . ;·It . ''\.~'.~:,;(,

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzati staveniska oznámiť objednávateľovi meno riadiaceho
pracovnIka. < o:~J';;, i:i!ľ;' J

"':""1 ;"·/"-'Gh;i,,i;i')( t"
ol' '. ""''''~ ,~ • .(~.:...,- .•••• :; .' 1" ,..~.\

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie. prqťll~ľ.d~~l~mf4
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za označenie výstražnými tabuľami a -l/~stl'až:OÝJTll'"
páskami, ako aj za škody vzniknuté porušen Im svojich povinnosti, tak na majetku objednávateľa,'
ako aj tretich osOb, a to podta § 373 a nasl. Obchodného zákonnfka., o'. .';!"

4.

5. Pri užfvanf ciest a komunikácii určených na prljazd na stavenisko je zhotovltet povinný plniť,
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných
predpisov objednávatera a zodpovedá za ich prfpadné porušenie a vzniknutú škodu.', ' 7

6.
, ' l

Zhotoviter zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie rnaterlálov, za
prlpadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pri vykonávani diela a za dodržiavanie
nočného a nedeľného pokoja. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že na svoje náklady od$tc;3nlt'(pdtp~<;I7
ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávanI diela, a to najneskôr do predloženia faktúry. ,I"i~' :

~ r '"' ., ;.:!' ",,;."...'
• ' '<" ,::":', ~~~ ~i'~ .:-,."'"-Jw1-:.<

Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia .na z{l,~.p"9~~J1iej~~
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj pr.dtrpoži~rne
opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prlpadné porušenie a vzniknutú šleodu .
zodpovedá zhotoviter v plnom rozsahu.

7.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávani diela budú použité len výrobky a zariadenia bez
nárokov tretich osôb. Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť il;>astavebné výrobky, ktoré;

sú podta osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšr~lný účel, a to podra ust. §
43 f zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanI a stavebnotrc.ponadku (stavebný zákon)

v zneni ~. , .,"~ . ,:\1. 1.:1
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákonU). ~j':'j ....:.~.

"l., , 1'(1;1'1,." í·JÍiP;~.
9. Zhotoviter je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenlao zhode, ,

osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobni od všetkých 'póuŽitých: '.'
tých výrobkov a zariadeni, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviter je. ďalej povinnÝ1i?~~.be~~:&iť, .< .•

':'F~t~" .j~~. ~ ,
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Obec Sihelné, pristavba Požiarnej';:br6jníce;';".; ,t

s.kúšky a merania v zmysle platných právnych predpisova technických noriem ako aj
" ~adnenl odpadov.

'Zhótoviter je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný dennik v súlade s § 46d "
stavebného zákona. Stavebný dennik s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonani štátneho stavebného \ " .
dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanírn stavby, autorského dozoru a ' -lných '
činnostiach ovplyvl"lujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník. počas+v-
vykonávania diela musi byť neustále na stavbe trvale pristupný, a to až do skončenia stavebných ~. ~
prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov. lr',~·.-r

.~.~;.~ ,1 \1;.,. 1:,
11. Objednávater je oprávnený sledovať obsah stavebného dennika a k zápisom pripojiť svoje

stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateta so záznamom zhotoviteľa nesúhlasi, je povinný
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prlpade sa predpokladá, že s jeho
zápisom súhlasI. To isté plati pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávatera. Objednávater
má právo robiť si zo stavebného dennika fotokópie ..

12. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela pod ra tejto Zmluvy <il za vedenie
stavebného dennika je za zhotovitera zodpovedný Maslaňák Miloš.

; ~":'rF~~)
13. Koordinátora bezpečnosti stavby podla nariadenia vlády Č. 396/2006 Z.z. o minir,'Jl~lIp..xSh;

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Pavol:Kolenčl~o.{a:l;
. •J~~~r~',..' ;~,~'.

14. Zhotoviter bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných,
kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávAenáít:.
osoba objednávatera podľa osobitnej požiadavky. ~,

15. Zhotoviter sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu
použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom p~e.QIQži
zhotoviter objednávaterovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad musi obsahovať
množstvo vyvezené ho odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady
s tým spojené. V prlpade, ak má dOjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité
resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denniku
sposob s ich ďalšlm nakladanim.

16. Zhotoviteľ je povinný byť poistený počas celej doby vykonávania diela.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviter je povinný objednávateľovi oznámiť najmenej tri dní vopred pripravenosť dieía na
jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznárnenia si zmluvné strany dohodnú čas:ový
postup preberacieho konania.

2.
"

Zhotoviter je povinný najneskOr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi
. všetky doklady, ktoré mal objednávaterovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skOr, a to

najmä:

2.1 stavebné dennlky,
2.2 osvedčenia o akosti použitých konštrukcii a materiálov,
2.3 doklady o preukázan! zhody výrobkov pre stavbu,
2.4 opis a zdOvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby,

konaniach, alebo pri povorovanl zmien stavby pred dokončenlm,

:~ .

. , ... .
.r.
overeného v stavebných

. ~.• ~':~~1

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady 'o a nedorobky, alebo ak
zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto článku.

4
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Obec Sihelné. prístavba požiarnej zbroj nice 'li
~)'
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J>;
t~ts-4. o odovzdan! a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o OdOV:'~" ~;é~dfl'6

diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznar l', ovzdaných '~\
dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane d': / opatren! a
lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdan/ a prevzati diela I .1; vyhlásenie
objednávatera, či dielo alebo jeho časť preberá. V pr/pade, ak objednávater dielo a!ebô jeho časť
nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdan! a prevzati diela uvedenie dôvodov, pre ktoré :,.
dielo alebo jeho east' neprebral. (~/

, • "o ~il, f'
Zhotoviter je pri preberacom konan/ povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávater mohol- w,••.~~
vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviter povinný úplne vYR atat' do 10 '.
dnf odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadenI, nutnýcb.. nal.;~~$trjáheníg;,;~\, ;t;
prlpadných vád a nedorobkov., " . ,', "··!\:t~j;;~~ ~.

.;t?L, ·}~11! t
Objednávateľ je oprávnený odmietnut' prevzatie diela v prlpade, ak dielo nie je dod~1.~~~'·,~~f~de ~
so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia ..t}1'f,~~~mú~(}'\
a plynulému užlvaniu diela, a to až do ich odstránenia. i : "",' '

5.

6.

VIII.
Zodpovednosť za vady a záručná doba

oo • 1-;"

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa
technických noriem, rozpočtu, projektovej dokumentácie a všeobecne záväzných. právnych , ..&.
predpisov účinných na územi Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude m,af.,~astr~p~tj ,\
dohodnuté v tejto Zmluve. \.~~ii.~~A:;s;;~:':l'", ~~

.q.•••,.~~J. 1'., "'~'"100".~.
~ ''''·~I..,..r·~~'\fit~1 ~

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII. bod 1 tejt(f~mluVYJ a
ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v Oznámení. .1.~:::~~.~.!I:1{';j(1E

• of lťj'•..1bt.'.•.<J l~ť"'~ l' lf.

I ťtf(,n.. !-••'~-"'" :

Záručná doba diela je 2 rokov a začne plynúť po odstránenI poslednej vady a nedórolSku
uvedenej v Protokole o odovzdan I a prevzati diela. U zariadenI a dodávok, u ktorých bol vydaný
záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.

2.

3.

. ',;'

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu
vady, na ktorú sa vzťahuje záruka,

"

Zhotoviter zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ
zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdan/ diela, ak boli spôsobené porušením j~h~
povinnosti. '.... ,,..:. ,\';"' ..;\

.p " .;,.,' 1'1'0 ",l

Objednávateľ je povinný oznámit' vadu (ďalej len "reklamácia") bezodkladne pC).j~i;\zj~t~nt;
zhotoviter je povinný do troch pracovných dn/ odo dňa nahlásenia reklamácie podta ,tonto):lódu
rozhod~úť .0 oprávneno~ti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje .roznodnutie bj.~2dk.la.~p'e
oznámiť objednávatetovi. 'Ib,' , 'l;""

7. 'Počas plynutia záručnej doby .sa zhotoviter zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v
oprávnenej reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dni' odo dňa' oznámenia
reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Iný term/n odstránenia vád si zmluvné strany
dohodnú p/somne. . .

8. V pr/pade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni ~<Iehotepodra bodu 7 tohto
článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal je objednávater oprávnený dať ich odstránit' tr~EtJ
osobe na náklady zhotovitera. "'\, .- ,"

, • :.:~:,', ~:~ :, "i ~

~:'f..": ~':lď~!_,

5.

6.
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IX.
Sankcie

1. V prlpade omeškania zhotoviteľa s odovzdanim diela alebo jeho časti v termlne podľa článku III.
tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, Zaplatenlm zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo objednávatera na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy. '

Zmluvné strany sa dohodli, že v prlpade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstránit •....riadk~~riJ~a:'t~,~
vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdan I a prevzati diela, v prlpade porušenia'
povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa
čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v prlpade nevypratania staveniska v lehote podľa ~1.VII. bO,(5 tejto,
Zmluvy je zhotoviter povinný zaplatiť objednäyaterovl zmluvnú pokutu vo výške 100,60"( za'
každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska.

2.

3. V prlpade nedodržania termlnu splatnosti faktúry má zhotoviter právo na úrok z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, okrem prlpadu podta čl. V, bod 8
tejto Zmluvy.

; -"

4. Ak zhotoviter neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si mOže IIzhotovíteta
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím. '

X.
Osobitné ustanovenia

1. Táto zmluva zaniká: ,:;.:::5 l.", ',~::

1.1. plsomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode, :r.~!l" ;;;
1.2. jednostranným odstúpenlm od zmluvy strany objednávateľa, ak:

zhotoviter opakovane poruši (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri
vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy,;. ,~)
zhotoviteľ je v bezodOvodnenom omeškaní s dokončenlm a odovzdaním .diela
podľa časového harmonogramu prác o viac ako 20 dnI.

Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.

V prlpade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatr,enia' mi:
okamžité a riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávaterovi nevznikla žiadnä''š~odä:'-~ .:..t

2.

3.

4. V prlpade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dOvodov vzniknutých na, 'strane:
objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozprecovanosičkú dňu
zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo' strany
zhotovitera. '

5. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len "subd.odávatella',') vrátane ich
zamestnancov, sú povinn I dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas
vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviter od
objednávateľa, sú dôverné a mOže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy.

1.

Xl. ~~
Vymedzenie niektorých POjmov:i;~:,~t<:\r~

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanove~ých touto zmluvou,
rozpočtom a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecňe záväzným! .tec~ni9_kÝ,mr
normami a predpismi. ",!~~,~: , ' l
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Obec Sihelné, prístavba požiarnej zbrojnice

2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. /

XII.
Zéverečné ustanovenia

IA =' -~s.r.o.
WORK stav 82f ~

f 1847
, , . t.51(2120983216

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými strananu á-účinnosť
nadobúda deň po dni zverejnenia zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonnika na
webovom sldle obce Brusno.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očislovanými
dodatkami, schválenými a riadne podplsanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so
zákonom o verejnom obstarávanI. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov ~ltejto
zmluve o diel? sa plso.mne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dni. od doruč~ni~rrílvrhu
dodatku druhej zmluvnej strane. '. ..' :::•.~ ~.f;fV'$..2;).

Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prtslušnýrni ustanoveniami O~~~.tl~O
zákonnika a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a úeinný~h v
Slovenskej republike. " ':',~' ;

3.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom dve vyhotovenia obdrži objednávat~r,~ jeqE1,O
vyhotovenia obdrži zhotoviteľ, \',C~':',t -: -.~:

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou, o dielo
budú riešiť prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V prlpadoch, kedy .ani.potorn
nedOjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú rie~~M".,p'Qd!~
príslušných ustanoveni Obchodného zákonnika, Stavebného zákona a ostatrých ~X~~o,b,~Jj\~l
záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené,:V-tejt!n~01'~Vfu9
dielo '.. '.

o ',Stf . ~ ~ o' ~~' :.~'1.,~
,1 ~ t,i!... .....• l~

Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo ,?í"01lu~;~'" '~11
nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmlu.yp~,.;str~ny,
riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

5.

6.

.~i·.
.:~.-r '~

Prílohy: ,,~)4:,;:,;"d~~,
1. Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v plsomnej forme a v elektronickej forme ~p~fOrrTt$l~",

MS Excel podľa prilohy Č. 1 výzvy na predkladanie ponúk ' .. v ' :~;,~~P1W.1'~1~
'" J j

'o- • ';.-

V Sihelnom dňa: 08,01.2022 V Sihelnom dňa: 08.01.20?7(;;.~;,

Zhotovitef:

WORK stav s.r.o.. ~ WO~'
MaslaMk Miloš ~ ~ My.y
Koo~~ ~~G'f tr·e-,

.~

Objeänávatef:

Mgr. J;ubomfr
~.2·"" sob

JlVs.r.o.'.M17
- >*3216
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