PLSK.01.01.00-SK-0020/16
Na bicykli za kultúrnym a prírodným
dedičstvom pohraničného regiónu

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie, SWIFT (BIC):
Číslo účtu:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená
Rímskokatolíckacirkev, farnosť Trstená
Bernolákova 2/10
028 01 Trstená
ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec, farár
31925740
2021541533

ďalej len „objednávateľ“
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

Mgr. art. Martin Mikuláš
Bagarova 193/5
955 01 Práznovce

Zapísaný v:
Zastúpený:
DIČ:
Bankové spojenie, SWIFT (BIC):
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

Komore rštaurátorov
Mgr. Martinom Mikulášom
1043423766

ďalej len „zhotoviteľ“
Článok I.
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto
zmluvy použil postup podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – zákaznka s nízkou
hodnotou – poskytnutie služby.
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „Reštaurátorský výskum a návrh na
reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – KOSTOL S AREÁLOM“ za podmienok dohodnutých
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2.
3.
4.
5.

v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie
pre objednávateľa a súčasne záväzok objednávateľa zaplatiť za dielo podľa tejto zmluvy dohodnutú
cenu.
Pri realizácii diela postuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je
viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
Zhotoviteľ musí postupovať v súlade s Rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu č. KPUZA2016/15433-2/55845/PIE zo dňa 21.07.2016 (Príloha 2).
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilou osobou na vykonávanie reštaurátorskeho výskumu podľa
osobitných právnych predpisov.
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa tejto zmluvy osobne, nie je oprávnený poveriť inú osobu jeho
vykonaním.
Článok III.
Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť službu v termíne do 28.02.2018.
2. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje
zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia.
3. Ak zhotoviteľ dielo na odovzdanie pre dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Dielo sa považuje za zhotovieľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania
preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom, pričom dňom podpísania preberacieho
protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke
právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi termín odovzdania diela.
Článok IV.
Cena diela a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu. Právo na cenu vzniká zhotoviteľovi
poskytnutím služby a odovzdaním Reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie národnej
kultúrnej pamiatky – KOSTOL S AREÁLOM riadne a včas.
2. Cena za dielo je:
Cena celkom bez DPH:
4 850,00 €
DPH 20 %:
0,00 €
Cena celkom s DPH:
4 850,00 €
3. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného návrhu na plnenie kritérií, ktorý je
neoddeliteľňou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha 1 – Návrh na plnenie kritérií, cena za poskytnutie
služby 4 850,00 EUR s DPH.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na cenu po riadnom a včasnom vykonaní diela a podpísaní
preberacieho protokolu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, ako aj názov projektu:
Na bicykli za kultúrnym, a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu, číslo projektu PLSK.01.01.00SK-0020/16. Súčasťou faktúry musí byť rozpis vykonaných prác. Doba splatnosti faktúry je do 30 dní od
jej doručenia.
5. Cena je dohodnutá ako pevná (konečná), túto nie je možné v žiadnom prípade meniť, iba ak sa zmluvné
strany dohodnú písomne na jej zmene. Cena je úplná a pre zmluvné strany záväzná, to znamená, že
obsahuje všetky náklady zhotoviteľa – náklady na dopravu zhotoviteľa z miesta jeho sídla do miesta
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vykonávania reštaurátorského výskumu, náklady na tlač a viazanie dokumentácie, ako aj všetky ostatné
materiálne náklady spojené s vyhotovením a dodaním diela.
6. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
Článok V.
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela, zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. Záručná doba je 2 roky a začína plynúť ododňa odovzdania diela objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez zbytočného odkladu,
najneskôr však v lehote do 20 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.
5. Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkon štátnej správy (najmä návrhy
príslušného Krajského pamiatkového úradu na doplnenie, príp. prepracovanie reštaurátorského
výskumu a/alebo jeho časti) k dielu pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako vady diela.
Článok VI.
Zmluvné pokuty
1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo
výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý
deň prekročenia lehoty stanovenej v článku V. ods. 4 zmluvy.
3. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
4. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúrydruhej zmluvnej
strane.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami vo
forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné
strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy
nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy so všetkými časťami a prílohami a
tieto neobmedzene uznal,
potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe.
4. Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet
resp. obsah diela alebo jeho časti sám nepoužije, ani neudelí tretej osobe súhlas na jeho použitie, ani
neposkytne alebo inak nesprístupní dielo tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
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5. 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.
6. Dielo je realizované v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného
regiónu“ v rámci úlohy „Reštaurovanie a sprístupnenie miest prírodného a kultúrneho dedičstva
pohraničného regiónu“, ktorý je spolufinancovaný Európskou únioz z prostredkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020.
7. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) vyhotovenia dostane
objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
8. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo
zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa
má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
9. Súčasťou tejto zmluvy je návrh na plnenie kritérií (Príloha 1) a Rozhodnutie Krajského pamiatkového
úradu č. č. KPUZA-2016/15433-2/55845/PIE zo dňa 21.07.2016 (Príloha 2) a kópia osvedčenia Komory
reštaurátorov Slovenska (Príloha 3).
10. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam
zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod
nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Prílohy:
Príloha 1 – Kópia cenovej ponuky (návrh na plnenie kritérií)
Príloha 2 – Kópia Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu č. KPUZA-2016/15433-2/55845/PIE zo
dňa 21.07.2016
Príloha 3 – Kópia osvedčenia Komory reštaurátorov Slovenska
V Trstenej dňa 01.08.2017
Za objednávateľa
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená

Za Poskytovateľa
Mgr. art Martin Mikuláš

..........................................................................................

..........................................................................................

ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec
farár

Mgr. art. Martin Mikuláš
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