
MLUV DI č. 28 019

o zabezpeč,enirca1izćtcre stavby uzavrettĺpodľa ustanovení par .536 a nasl. obchodného zákonníka 5|3l]'991

Zb. lĎdej len ZoD l
I.

ZM.LUVľÉ sľnłľy
1 . 1 ZHoTovITEĽ:

Štatutárny zást.:
a / technických :

IČo :

DIČ :

Bankové spojenie :

IBAN:

Zast'Úpený:
lČo:
Bankové spojenie
Číslo účtu :
Telefon Fax:

ASTA-STAV spol. s. ľ. o.

Zvolenská č. 603/90A, 962 02 Vígľaš
Telefon: 0905 l 4937 41 e-mail: Jombík astastav'sk
p. Ján Jombík, konatel'spol.
p. Milan Tisoň
4828917s
sK2120120552
VUB Zvolen
sK 66 0200 0000 0035 53147559

1 . 2 oBJEDNÁVATEĽ obec Vígľaš
Zvolenská l
Ing. Robeľt Záchenský- staľosta obce
00 32038Ż
VtlB Zvolen
2922412-10200
0451 5394243,5394300

II .

VÝCHoDIsKovÉ ponxLADY ł Únłĺn

Ż . I Zhotoviteľ ktoý bol vybratý nazákladevýberového konania v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní

sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať stavebné práce v ľozsahu ' cene a termínoch podľa pľedloženej

projektověj a-ommentacie a ponuky zhotoviteľa , ktoľá tvorí pľílohu č.1 tejto zmluvy.

2 .2 Yýchodiskové údaje
Näzov stavby : Modeľnizácia budovy Kultúrneho domu v obci Vígľaš

Miesto stavby : Vígľaš
Investor : obec Vígľaš
Teľmín stavby : Začatie : 28.1012019

Ukončenie : 15.I2l20I9
2 ' 3 v predmete tejto zmluvy nie sú zahrnuté naviac práce. Pri požiadavke objednávateľa

vyĹonať práce naviac budú tieto dohodnuté cez stavebný denník

2 . 4 żhorcviieľ pred zahájením pľác menuje zástupcu na stavbe a vymedzuje jeho pľávomoc

v zmluve, to isté platí aj pľe objednávateľa.
III.

PREDMET PLNENIA
3 . 1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných pľác '' Modęrnizácia budovy Kultúrneho domu v obci

Vígľaš - výmena oki.n a sta-vóbné práce " v súlađe s pľedloženýmvýkazom výmeľ ktoľý tvoľí prílohu č.1

Sta]vba poźostáva: búracie pttrce,výmena okien, omietky, maľby, lešenie, ostatné prźrce

3 .2 pbdkladom pľe uzavľetie zmluvy je : cenová ponuka zhotoviteľa

3 . 3 Stavbou sa rozumie zhotovenie stávebnej časti v súlade s ponukou a špecifikáciou prác'

3 .4 Zhotoviteľ sa zaväzujevykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,

práce vykonávať nepietľźite za účelom dodrŽaniadohodnutého vecného a Íínančného

plnenia v náväznosti na zmluvný termín dokončenia prác'

3 . 5 Dielo bude zhotovené podľa noriem platných v SR
IV.

čłs PLNENIA



4.7 Zhotovitel'sa zaväzujezrea|izoyať pľáce uvedenév čl .II I tejto zmluvy vteľmíne:

zaěatíe: Ż8.I012OI9 ukončenie I5'I2|20I9
4 .2 Akzhotoviteľ pľipraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnuým

termínom ,urur1" sa objednávateŕ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom teľmíne.

4 .3 Zhotoviteľ je povinný diélo ľiadne dokončené podľa zmluvy odovzdať. o odovzdaní a

prevzatiaiela spĺsu źmluvné strany pľotokol so súpisom zistených vád anedorobkov

vrátane pľedpísaných atestov a dokladov:
a l atesĘ o ekologickej nezávadnosti rozhodujúcich materiálov

b/ certifikáty pouŽitých mateľiálov
4 .4 objednávatéf sa zaiazuje, že dokončené dielo pľevezme azap|ati zhotoviteľovi

dohodnutú cenu podľa dohodnuých platobných podmienok'

4 . 5 Po vykonaní práô zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi minimá|ne7 dni

vopred termín prebeľacieho konania .

v.
CENA

5.l Cena zazhotoveniepredmetuzmluvyjevzmyslečlánkuIII.tejtozmluvydohodnutá
ako cena pevná a je špecifikovaná v prílohe č.l
Cenazastavbu cenabezDPH 12437,II ,-€
DPH20% 2487,42 ,'€

Celkom zmluvnácena vrátane DPH 14924,53,- €

5 ' 2 Akdôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa

bude zhotovitel'pľáce ľozpľacované ku dňu zrušeniu alebo odstúpeniu faktúrovať objed-

návateľovi'no ,rýšk" vyniložeĺych preukázaných nákladov a pľimeľaného zisku.

5 . 3 obstaľ ávateľ 
^apravő 

odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nedodrŽuje kvalitu

stavebných prác v zmysle STN. neplní časový ľozvrh stavebných prác, č,im by bolo

ohĺozené ukončenie diela v stanovénom termíne' Zhotovíteľ má právo odstúpiť od

tejto zmluvy v prípade že objednávateľ mešká s úhradou faktúr viac ako 30 dní.

5 . 4 Cenu diela je možnéupraviť len ak sa mení DPH, pri posune termínu z dôvodu

objednávateľa aiebo obstaľávateľ bude požadovať na_viaó práce, ktoľé nie sú zohľadnené vo výkľesovej

dokumentácii ľesp. vo výkazeqýmeľ. ođsúhlasené naviac práce v stavebnom denníku budú ocenené podľa

cenníka ODIS platny pre príslušné obdobie.
vI.

PLATOBľE pooMIENKY
6 . 1 Vykonané práce budú lx mesačne fakturované / daňoqf doklad / do výšky skutočne

výkonaných stavebných pľác, naztlk|ađę potvľdeného súpisu pľác.

e . z oaieanávateľ neposŕytuje pľeddavok pri plnení zmluvy. Úhľada fut sa bude reaIízovať

ĺa zźtk1ađe vzájomnepoápĺsa''ych zisťovacích protokolov po ukončení stavebných pľác'

6 . 3 Daňové doklady a koneene fakiúry sa objednáv ateľ zavazuje uhradiť do 3o dní odo dňa

ich doručenia . Ý prípade že fakturanebude obsahovať všetky náleŽitosti daňového

dokladu v zmysle plátnycľl predpisov, ľesp. nebude po stránke vecnej, alebo formálnej

spľávne vystavenďobstaráväteľ ju vráti na doplnenie a nová lehota splatnosti začne

piynúť dňom doručenianovej faktúry resp. daňového đokladu .

VII.
zÁnučľÁ noľł

7 . 1 Zhotoviteľ gaľantuje, nesie zodpovednosť a preberáztrukuza spľávne a kvalitnó vyho-

tovenie stavebných pľác predmät.' t.;to zmluvy a Že počas zźručnej doby budri mať

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7 .2 Zhotovitel' zodpo vedá załady, ktoľé pľedmet má v čase jeho odovzdávania objednávateľovi

Zavady ktoré sa prejavili po_odovzdání diela zodpovedá zhotovitel' iba vtedy, ak boli

spôsobené poľušením jeho povinností .

7 .3 Zhotoviteľ nezodpou"äá zivady diela, ktoľé boli spôsobené použitím podkladov a vecí



v dohodnutých termínoch .
- odovzdanie staveniska
- odovzdanie príslušnej proj. dokumentácie - pri podpise zmluvy

- príslušné roźhodnutiä stain"j správy a vyjadľenia správcov sieti - pri podpise zmluvy

XII.
PovINNoSTI ZHoTovITEĽA

12 .I Zhotoviteľ sa zaväzl,lje rcaLizovať pľáce podľa PD a špecifikácie prác a dođávok včas a

kvalitne v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a STN'

|2 .2 Zhotoviteľ je povinný dięlo ľiadne dokončené podľa zmluvy odovzdať o odovzdaní a

prevzati diela spíšu zmluvné stľany protokol '

XIII.
zÁvrcnBčľÉ USTANovENIA

T3 .I Zhotoviteľ vyhlasuje , že máoprávnenie vykonávať Živnosť v ľozsahu čl . I I I tejto

zmluvy. * óujeanavateľ o to požiada je zhotovitel'povinný umožniť mu nahliadnuť

do Živnostenského oprávnenia .

13 .2 Zhotoviteľ zaisti striženie staveniska na vlastné náklady, ďalej zaistí dodržiavaniebez-

pečnostných a protipo Žiamy ch pľedpi sov

|3 .3 Zm|wa j-,euzairetá okamihom Ĺedyje posledný súhlas s obsahom nábehu zmluvy

doručený druhej zmluvnej strane. Zm|uvavznikápľejavením súhlasu s celým jej obsa-

hom . Súhlas musí byť písomný riadne potvľdený a podpísaný zástupcom zmluvnej

strany ktorá ho pľejavila .

13 .4 Meniť alebo oopĺĺäľ text tejto zmluvy je moŽné len formou písomných đodatkov, ktoré

budú riadne poivľdené a połpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán '

13 '5 Zmluvné strany povaŽujú stávebný dénník za zćk|adný dokument o priebehu zmluv-

ných prác, na ktoqý je možné sa odvolať v ďalšom konaní'

13 .6 Pokiaľ nębolo v te'ito zmluve dohodnuté niečo iné,vzájomnévzťaĘ zmluvných strán

sa radia ustanoveniami obchodného zákonníka '
13 .7 Zmluvné strany sa zaväzujűustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a na znak súhla-

su s jej obsahom ju podpisujú .
13 '8 Táto zmluva o dióloje ,uyp*.o'uuná v štyroch vyhotoveni ach zktoých po dva obdľží

každá zo zmluvĺých strán .

13.9 Všetky požiadavký budú dohodnuté cez stavebný denník, vstupovať na stavenisko má

len stavebný doior a stavebníkom určená osoba v pľítomnosti stavbyvedúceho.


