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Zmluva o dielo
uzatvorenó podľa ust. ś 631 a nasl. zákona občianskeho zákonníka v platnom znení

medzi zmluvnými stľanami

Objednávatel':
1. obec Vígl'aš

so sídlom Zvolenská I, 962 02 Vígľaš
lČo: oo 32O 382
zastúpená In g. Róbeľt om Záchenským, staľo stom obce

(ďalej len,,obj edn ávateľ*)

Zhotovitel':
2. JPT STAVBY s.ľ.o.

so sídlom Jaseňovo 858' 962 05 Hriňová
IČo: łĺ 014 683
lČ opH: SK2023203160
konajúca Ján Paučo _ konatel'

(ďalej len,,zhotoviteľ")

článok I
Pľedmet zmluvy

1. Pľedmetom tejto zmluvy je zo stľany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto
zmluve riadne a včas a zo straĺy objednávatęľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnost'
k vykonaniu diela, prevziať toto dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo.

Článok II
Vymedzenie diela

1' Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela, a to dokončenie rekonštrukcie šatňových
priestoľov na futbalovom ihľisku obce Vígľaš, ktoré zač,ala vykonávať spoločnosť A.L.T.
Gľoup a. s. (d'alej len 

',Dielo").2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy,
v súlade s projektovou dokumentáciou, položkovitým ľozpočtom (rozpočet je prílohou
tejto zmluvy), s technologickými postupmi prác zhotovitel'a, v súlade s platnými
technickými normami, platnými všęobecne zźnaznými pľávnymi pľedpismi, ako i s
požianymi abezpečnostnými pľedpismi a to všetko tak, aby bola výsledkom Dielo ktoré
bude spôsobilé na dlhođobé, trvalé azdraviu neškodlivé užívanie spôsobom' na ktoľé
slúži.

3. Miestom vykonania Diela je futbalové ihrisko obce Vígľaš.
4. Zhotoviteľ sazavazuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

článok III
čas plnenĺa

1. Zhotovitel' je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných stľán v teľmíne odo
dňa uzatvoľenia tejto zmluvy do 30.06.20ŻL Zmllxné strany sa dohodli, Že objednávatel'
je opľávnený od tejto zmluvy odstúpit'v prípade, ak Dielo nebude vykonané včas a ľiadne.



Clánok IV
Cena za Dielo

1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je stanovená ako
výsledok veľejného obstaľávania vo výške 36 339,86 EUR bez DPH, tj. 43 607,83 EUR
vrátane DPH, pričom objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za Dielo na
zák|ađę faktúľy zhotoviteľa, ktorú je tento oprávnený vystaviť po dokoněení aptevzatí
Diela objednávateľom.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

2. Veci potrebné na vykonanie Diela je povinný zaobstaľať zhotoviteľ, pľičom má sa zato,že
tieto sú zahĺnuté v cene za vykonanie Diela.

3. Cenu za Dielo moŽno zmenit' len písomným dodatkom k zmluve podpísaným obidvoma
zmluvnými stranami. Zhotoviteľ prehlasuje' že do ceny Diela zaLrnul všetky poloŽky
a veci potľebné na ľiadne vykonanie Diela, a teda v pľípade ak objednávateľ nebude mať
poŽiadavky na Zmenu rozsahu Diela, nemôŽe dôjsť k vzniku náľoku na uhľadenie za
naviac pľáce.

Clánok V
Záračná doba _ zodpovednost'za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že Dielo bude zhotovené podľa podmienok zmluvy aže
počas zźručnĄ doby bude mať ním vykonané Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitęľ nezodpoveďá za vady diela, ktoré boli spôsobené poškodením Diela násilnou
činnosťou, či prírodnou pohromou.

3. Zźltučná doba na Dielo, resp. jeho jednotlivé časti je 5 ľokov na vykonané práce a 3 roky
na pouŽitý mateľiál azačina plynúť odo dňa odovzdania Diela.

4. Počas zéľučnej doby má objednávateľ právo požađovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne
odstrániť vady.

5' Zhotoviteľ sa zaväzuje zač,ať s odstraňovaním pľípadných vád bezodkladne po uplatnení
reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, spľavidla zaćať
s odstľaňovaním vady najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie.

Clánok VI
Podmienky vykonávania Diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdľavia vlastných pracovníkov.
2. objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený

neoprávnen ý mi zźsal:ľľ'i tretích o sôb.
3. Zhotoviteľ je povinný po vykonaní diela zabezpečiť riadnu kontrolu Diela ato za účasti

objednávateľa, pľičom až po tom, čo nebude mat' objednávateľ po ohliadke Diela žiadne
výhľady je zhotoviteľ oprávnený Dielo odovzdať.

4. Zm|uvné strany sa dohodli, że v prípade ak bude zhotoviteľ vomeškaní s ođovzdaním
Diela, je povirmý zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 %o z ceny Die|a za
každý aj zač,atý deň omeškania. Zhotoviteľ osobitne berie na vedomie, že ubezpečenie
zhotoviteľa o tom, Že Dielo vykoná ľiadne a včas je pľe objednávateľa mimoriadne
podstatnou skutočnosťou, keďže nemá záujem o uzatvorenie tejto zmluvy v prípade ak by
tomu tak nebolo, keďže iba v prípade ak Dielo nebude vykonané a odovzdané riadne
a včas, objednávateľ stľatí náľok na pľeplatenie nákladov najeho vykonanie.

5. Zhotoviteľ bude pľi plnení pľedmetu tejto zmluvy postupovať s odboľnou staľostlivosťou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické nonny
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa.



Clánok VII
Vykonanie Diela

1. Dielo je dokončené jeho ľiadnym vykonaním aprevzatímv súlađe s touto zmluvou.
2' K pľevzatiu Diela dôjde na základe ptevzatia Diela objednávatel'om, a to na základe

výzvy zhotoviteľa po riadnom dokončení Diela zhotovitel'om.

Clánok VIII
Záxerečné ustanovenia

1. Zmluvné stľany a ich zástupcovia uzavľeli túto zmluvu slobodne , vźlž.ne, žiadna zo strtn,
ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných pođmienok.
Zmluvné stľany, ľespektíve ich zástupcovia, si zmluvu ľiadne prečítali, poľozumeli jej
obsahu anaznak súhlasu zmluvu podpisujri.

2. V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvędenú
vúvode zmluvy' dokiaľ nie je zÍnena adľesy písomne oznźlmená zmluvnej stiane, ktorá
pĺsomnost'doručuje. Vpľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti
nedoľučená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doľučenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Na písomnom oznámení Zmeny adľesy
musia byt' oveľené podpisy osôb oprávnených konať za pľíslušné zmluvné stranu, inak Ĺ
Zmene ađľesy nedôjde.
V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane
neplatné, neúčinné alebo nevynútitelhé (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za
následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy.
Zmluvné strany sú povinné v dobľej viere, ľešpektujúc zásađy poctivého obchodného
styku a dobľých mľavov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútitel'né
ustanovenie písomne nahľadené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný
alebo ěo moŽno najviac podobný ustanoveniu, ktoľé je ĺallrađzované, pričom účel
azmysel zmluvy musí bý' zachovaný. Do doby, pokiaľ takźio dohoda nebude uzavtetá,
ľovnako vprípade, ak knej vôbec nedôjde, použijú sa na nahľadenie neplatného,
neúčinného alebo nevynútitel'ného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy aaktaké
ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských pľávnych predpisov
a inštitútov, ktoľé sú upravené slovenským právĺym poľiadkom, pričom su pouz1ĺ tute
ustanovenia' ktoľé zodpovedajú kľitériám predchádzajúcej vety.
Právne vzťahy zmluvných stľén založené touto zmluvou, pokiaľ ich táto výslovne
neupľavuj e, sa riadia pľíslušnými ustanoveniami občianskeho zákomíka
Zm|uva nadobúda platňosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zveľejnenia na webóvom sídle objeánávateľa.
Zm|uvu je možné meniť či zľušovať iba písomne.

. Zmluva je vyhotovenáv 2 rovnopisoch, z toho 1 si ponechá objednávatęľ a l zhotoviteľ.
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