Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka
ČL. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Adresa:
PSČ:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená
Bernolákova 2/10
028 01 Trstená
ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec, farár
31 925 740
2021541533

(ďalej len ,,objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Názov:
Adresa:
PSČ:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Ladislav Tomajka
Vitanová 319
027 12 Vitanová
Ladislav Tomajka
33 790 663
1020469769

(ďalej len ,,zhotoviteľ“)
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania. Objednávateľ na
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. II.
Predmet plnenia
1. Predmetom plnenia je dodávka stavebných prác na akcii: „Sprístupnenie krypty
Farského kostola sv. Martina v Trstenej“.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom
mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre
objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo „Sprístupnenie krypty Farského
kostola sv. Martina v Trstenej“. (ďalej len „dielo“) podľa:
a. projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. arch. Petrom Strakom –
zodpovedným projektantom, so sídlom Hattalova 30/36, 028 01 Trstená,
b. podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného
objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
c. záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina č. ZA-10/032702/DUR zo dňa 08.03.2010,
d. ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v
stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
e. podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného
obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia
diela.
Čl. III.
Cena diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela je:
Cena diela celkom bez DPH:

19 136,80 EUR

DPH 20 %:

3 827,36 EUR

Celkom s DPH:

22 964,16 EUR

2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe tejto zmluvy.
Hodnota prác a dodaného materiálu zostáva až do úplného zaplatenia ceny diela
majetkom zhotoviteľa.
3. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba stavebných činností alebo dodávok, ktoré
zhotoviteľ nemohol predpokladať v čase uzavretia zmluvy, musí zhotoviteľ svoje
požiadavky okamžite nahlásiť objednávateľovi, ktoré budú predmetom vzájomného
odsúhlasenia a následne postupu obstarania, a to len v súlade so zákonom č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. IV.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela na základe
daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom, a to faktúrou, ktorej splatnosť bude do
30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra bude doručená až po prevzatí predmetu diela
formou preberacieho protokolu.
Faktúra musí obsahovať názov, číslo a úlohu projektu (Na bicykli za kultúrnym
a prírodným dedičstvom pohraničneého regiónu, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16,

Úloha 3 – Reštaurovanie a sprístupnenie miest prírodného a kultúrneho dedičstva
pohraničného regiónu)
2. Podkladom na vystavenie faktúry a jej súčasťou bude súpis vykonaných prác
a dodávok, odsúhlasený a podpísaný stanoveným zástupcom objednávateľa.
3. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
Čl. V.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
- začatie prác:
v deň odovzdania staveniska /predpoklad august september 2017, po kontrole verejného obstarávania/
- ukončenie prác: najneskôr do 90 kalendárnych dní od prevzatia
staveniska
Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom predĺženia
času plnenia.
Dodržanie termínu plnenia je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením
objednávateľa. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela,
lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu
jeho vykonávania.
Čl. VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce
realizované, zbavené práv tretích osôb.
2. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá projektovú
dokumentáciu v jednom vyhotovení a kópiu záväzného stanoviska Krajského
pamiatkového úradu Žilina č. ZA-10/0327-02/DUR zo dňa 08.03.2010.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci svojich pracovníkov.
5. Škody spôsobené na majetku objednávateľa zhotoviteľom počas doby výstavby
odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je oboznámený s rozsahom a povahou diela a že sú mu
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
7. Dielo musí byť zhotovené s dojednanými požiadavkami objednávateľa, slovenskými
technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je
v dobe zabudovania známe, že je škodlivý.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi ako aj za vady diela, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby.
2. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu
po tom, ako ich zistí.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád predmetu plnenia do 72
hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou
formou pri vzniku udalosti.
4. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je
objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady
vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške
do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady
vyúčtované.
5. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 60 mesiacov od
odovzdania diela objednávateľovi s výnimkou dodaných výrobkov, kde výrobca
poskytuje odlišnú lehotu.
Čl. VIII.
Odovzdanie diela
Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa najmenej 5 pracovných dní
vopred.
2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela
v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom.
K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a odovzdať tieto doklady:
a. 1 x v písomnej forme atesty a certifikáty platné v SR a osvedčenia o skúškach
použitých materiálov v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných
skúškach realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení.
b. Stavebný denník.
c. Podrobnú fotodokumentáciu z realizácie prác na CD nosiči.
1.

Čl. IX.
Zmluvné pokuty
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý
začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný
zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za
každý deň omeškania.

3. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej výške
vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno uplatňovať
samostatne.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
Čl . X.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať len po vzájomnej dohode
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Dielo je realizované v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným
dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK0020/16, v rámci Úlohy č. 3
Reštaurovanie a sprístupnenie miest prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničného
regiónu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným
tovarom , uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
a. poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a ním poverené osoby,
d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými
stranami.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.
Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - rozpočet v písomnej forme
Príloha č. 2 – kópia záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina č. ZA10/0327-02/DUR zo dňa 08.03.2010.

V Trstenej dňa 11.07.2017

Objednávateľ:
Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Trstená

.......................................................................
ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec
farár

Zhotoviteľ:
Ladislav Tomajka

............................................
Ladislav Tomajka

