ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov)

I.
Objednávateľ:
sídlo:
zastúpené:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu.:
Telefón:
Fax:
e-mail:
Web:

Zmluvné strany

Obec Sobotište
Sobotište č.11, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák - starostka
00310018
2021086881
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
SK90 3000 0000 0000 0030 9630
034 628 2102, 0904 622 601
034 628 2232
obecsobotiste@stonline.sk,
obecsobohornak@mail.t-com.sk
www.obecsobotiste.sk

a
Zhotoviteľ :
Sídlo:
zastúpený:
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zapísaný v registri.:

ghstudio s.r.o.
Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica
Tibor Grohmann, konateľ
36 274 381
2022041670
SK2022041670
Československá obchodná banka, a.s.
SK47 7500 0000 0040 0257 2668
OR OS Trnava I, oddiel Sro, vložka č. 17428/T

Preambula
Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len
„Projekt“) sú financované z vlastných zdrojov a z Programu Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika v rámci projektu Po stopách habánov, kód projektu: 304021D188.
II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa realizáciu Muzeálnej
expozície o habánoch vrátane programovania webovej stránky a tlače propagačných
materiálov (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne
zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa
ponuky a výsledku z verejného obstarávania, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
.
III.
Miesto a čas vykonania diela
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
2.Miesto realizácie diela: katastrálne územie Sobotište , Habánsky mlyn p. č. 328
3. Termín začatia realizácie diela: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
4. Termín ukončenia realizácie diela: do 31.3.2020
5.V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV. Cena za dielo
1.Cena za zhotovenie diela je stanovená v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania
a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou
č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v prílohe č. 1 k zmluve.
2.Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:
cena bez DPH
16 650,00 Eur
DPH vo výške 20%
3 330,00 Eur
cena s DPH
19 980,00 Eur
3.V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a
vyplývajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.
V. Platobné podmienky
1.Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. Faktúra musí byť
vystavená v súlade s dohodnutými jednotkovými cenami určenými v prílohe č. 1.
2.Faktúra bude predkladaná na úhradu v troch vyhotoveniach.
3.Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
4.Lehota splatnosti faktúr do 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.
5.Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6.V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode,
objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová
lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vypracovaný podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná
doba na celé dielo je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu odovzdania diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie diela, škody vyplývajúce zo zanedbania alebo
nedodržania pokynov na údržbu a ochranu diela, na prípady násilného poškodenia diela
spôsobené tretími osobami (napr. vandalizmus) a/alebo škody spôsobené inými externými
faktormi (napr. poškodenia živelnou pohromou, technické havárie).
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

VII. Odovzdanie a prebratie diela
1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol – zápis o odovzdaní
a prevzatí diela,
2 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu,
dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich
odstránenia.
3. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom
podpísania preberacieho protokolu - zápisu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a
zhotoviteľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho
protokolu - zápisu o odovzdaní a prevzatí diela zástupcami oboch zmluvných strán,
prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody
na diele.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
a Autorského zákona (zák. č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).
3.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 Ponuka zhotoviteľa zo dňa 12. 02. 2020
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení
zástupcovia zmluvných strán.

5. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných
dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ
a jedno zhotoviteľ.
7.Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je spolufinancované v rámci nenávratného
finančného príspevok z Programu Interreg V-A SR-ČR. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje strpieť
výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú
súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a)
poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR,
Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy
finančnej kontroly,
b)
zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov,
c)
riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d)
osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s
príslušnými predpismi.
V Senici, dňa 12.2.2020

––––––––––––––––––––
Za zhotoviteľa

V Sobotišti, dňa 14.2.2020

––––––––––––––––––––––
Za objednávateľa

