ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN/číslo účtu
tel.
e-mail

ZS s MS Chlebnice
Chlebnice 134,02415
Mgr. Monika Oklapková, riaditeľka školy
37808770
2021614133
VÚB, a.s.
SK8402000000003168041458
0915 807 291
zschlebnice@gmail. com

Zhotoviteľ: názov: Ladislav Klocháň
IČO: 41658213
sídlo: 02755 Chlebnice 472
číslo účtu: SK17 0900 0000 0003 2012 7924

Článok I I
Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi zrekonštruovať podlahu a obklad telocvične
s rozlohou 450 m^. Rekonštrukcia zahŕňa nasledujúce body:
1. jemné prebrúsenie pôvodného laku,
2. výmena poškodených podlahových dosiek,
3. tmelenie poškodených miest na podlahe polyuretánovým tmelom,
4. úprava maľovaných čiar,
5. lakovanie podlahy v 2 vrstvách protišmykovým lakom určeným na profesionálne
zaťaženie podlahy telocvične pre športové aktivity,
6. výmena polámaných dosiek na krytoch radiátorov a náraďovne,
7. výmena polámaných rohových líšt na obklade telocvične,
8. doprava materiálu.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať
a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

Článok III
Kúpna cena
Cena diela špecifikovaného v 51. I I , bod 2.1 tejto zmluvy je dohodnutá vo výške 4 890 €,
slovami štyritisícosemstodeväťdesiat eur. Zhotoviteľ nieje platcom DPH.

Časť ceny za realizáciu diela a to 2000 €
zhotoviteľa do 27.06.2017. Zvyšnú cenu za
po odovzdaní a prevzatí diela, na základe
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia

uhradí objednávateľ zálohovou faktúrou na účet
realizáciu diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi
zhotoviteľom vyhotovenej a predloženej faktúry.
objednávateľovi.

Článok I V
Podmienky zhotovenia diela
4.1
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela
v termíne do 30.06.2017.
4.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
4.3 Objednávateľ zabezpečí prístupové komunikácie na stavenisko.
4.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zodpovedá aj za
čistotu komunikácií, ktoré používa na dovoz materiálu a mechanizmov.
4.5 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ
môže poveriť vykonaním diela inú osobu. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach
a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho
prevzatia diela objednávateľom.
4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené podľa pokynov objednávateľa,
platných, technologických postupov a všeobecných technických požiadaviek na stavby,
platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s touto zmluvou.
4.7 Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela kontrolovať vykonávanie množstva
a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich
odstránenia v primeranej lehote.
4.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe,
za dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov (vrátane príslušných vykonávacích predpisov).
4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa čl. I I bod 2.1 tejto zmluvy v dohodnutom
rozsahu a kvalite v nasledovných termínoch:
začatie prác: 01.07.2017
dokončenie prác: 15.08.2017

Článok V
Zmluvné sankcie
5.1

Objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením termínu dokončenia diela
podľa čl. IV bod 4.9 tejto zmluvy.
5.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou riadne vystavenej
a doručenej faktúry.
5.3 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody.

Článok V I
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej
forme.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že j u uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
V Chlebniciach, dňa 20.06.2017
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~~ podpis objednávateľa
Mgr. Monika Oklapková
riaditeľka školy

Ladislav Klocháň

