Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasled. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov

1.1

Objednávateľ :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu.:
Štatutárny orgán:
Telefón:
Fax:
e-mail:
Web:

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

(ďalej objednávateľ)

1.2

Zhotoviteľ:.
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC/SWIFT:
(ďalej zhotoviteľ)

František Pavlica
František Pavlica - majiteľ
č. 281, Hroznová Lhota 696 63 Česká republika
43 440 771
Česká spořitelna, a.s.,
CZ75 0800 0000 0014 4348 0319
GIBACZPX

II.
Východiskové podklady a údaje
2.1

Názov diela:

“Replika habánskej strechy

2.2

Miesto dodania:

Habánsky mlyn, p.č. 328, k.ú. Sobotište

2.3

Investor:

Obec Sobotište
III.
Predmet plnenia

3.1

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - výroba repliky habánskej strechy v rámci
implementácie projektu s názvom
„Po stopách habánov“ ITMS2014+ kód projektu

304021D188 spolufinancovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika.
Pri výrobe repliky strechy musí byť dodržaný technologický postup na výrobu strešnej krytiny
ako ho opísali očití svedkovia v 1. polovici 20. stor. (podklady so Záhorského múzea Skalica
zaslané mailom). Technologický postup je potrebné konzultovať s historikom Mgr. ThLic.
Martinom Hoferkom, Th.D. (odborný zamestnanec 1).
Dodávateľ vyhotoví dielo osobne na mieste expozície na vopred pripravenú strešnú konštrukciu
s rozmermi:
• pôdorys 100x100
• výška zadných trámov 200 cm
• výška predných 100 cm.
• po stranách konštrukcie dva krovy
• na tento rozmer pripadá 5 strešných latí vrátane krajových ( vzdialenosť 40 cm)
• Celková plocha strechy cca 1 m x 1,6 m.
3.2

Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo a objednávateľ sa zaväzuje
vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Pre odovzdanie a prevzatie platia
podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
IV.
Čas plnenia

4.1

Plnenie predmetu zmluvy začína dňom podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými
stranami.

4.2

Termín splnenia predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 je do 31.03.2020

4.3

Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym odovzdaním diela v rozsahu bodu 3.1.
V.
Cena diela

5.1

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva financií SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

.
5.2

Cena za zhotovenie diela podľa čl. III predstavuje 200 €.
slovom: dvesto EUR
Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.
VI.
Platobné podmienky

6.1

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a
odošle objednávateľovi v termíne do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela.

6.2

Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.

VII.
Odovzdanie a prebratie diela
7.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať dielo podľa článku II. a III. tejto zmluvy v predpísanej
špecifikácii, v termíne a na miesto určenia objednávateľa.

7.2

O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, ktorý
podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.
VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1

Zhotoviteľ berie na vedomie, že zákazka je spolufinancovaná v rámci projektu „Po stopách
habánov“, ITMS2014+ kód projektu 304021D188 spolufinancovaného z programu Interreg VA Slovenská republika - Česká republika. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje strpieť výkon
kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou stavby 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

8.2

Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou, a to očíslovanými
dodatkami k zmluve podpísanými oboma stranami.

8.3

Ak táto zmluva neupravuje bližšie práva a povinnosti zmluvných strán, spravujú sa vzťahy
medzi zmluvnými stranami najmä 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).

8.4

Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ
a jedno zhotoviteľ.

8.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pozorne oboznámili, obsahu porozumeli a na
znak súhlasu zmluvu bez nátlaku či tiesne podpisujú.

8.6

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Sobotišti dňa 17.2.2020

...................................................................
za objednávateľa

V Hroznovej Lhote dňa 17.2.2020

...............................................................
za zhotoviteľa

