Zmluva o dielo č. 1/2020
v zmysle § 536-565 Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
OBEC
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
V zastúpení:

GYŇOV
Čanianska 124/3, Gyňov 044 14
00 324 159
2021235953
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
0493910001/5600
SK 12 5600 0000 0004 9391 0001
Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
a

Zhotoviteľ:
Názov:
adresa sídla:
zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Právna forma:

TRIS, spol. s r. o.
Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
Ing. Pavol Zeleňák, štatutár
36 202 771
SK2020053222
VUB, a. s.
SK95 0200 0000 0027 2138 7654
Spoločnosť s ručením obmedzením

Č. I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať dielo uvedené v bode I.
tohto článku zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dielo odmenu v súlade s podmienkami
tejto zmluvy.
2. Predmetom zmluvy sú stavebné práce – výstavba prepojovacieho chodníka podľa cenovej ponuky
vrátane dopravy a osadenia informačných tabúľ, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na naplnenie zmluvy,
resp. predmetu zmluvy
Čl. II.
Dodacie podmienky
1. Doba plnenia
Zhotoviteľ je povinný dodať dielo do 90 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
2. Miesto plnenia
Katastrálne územie Gyňov,
Parcelné číslo: 366/10
Čl. III.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na dielo
1. Ak nebude písomne dohodnuté inak, vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na diele prechádza na
objednávateľa dňom prevzatia diela, sprievodných dokladov v mieste riadneho a včasného plnenia
zhotoviteľom, t. j. odovzdaním diela a všetkých dokladov objednávateľovi v dohodnutom mieste.
2. Ak objednávateľ bezdôvodne neprevezme dielo, ktoré bolo riadne a včas dodané do miesta plnenia,
toto sa vyznačí na sprievodnom doklade a od tohto momentu prechádza nebezpečenstvo škody

k dielu na objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s neprevzatím
diela.
3. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až momentom úplného uhradenia odmeny
faktúrou, ktorú vystaví zhotoviteľ po dokončení diela.
Čl. IV.
Sprievodné doklady
1. Súčasne s dodávkou diela budú objednávateľovi, podľa charakteru dodávaného diela, v mieste
plnenia odovzdané nasledujúce sprievodné doklady:
a) Dodací list
b) Faktúra s potrebnými prílohami
c) Záručný list
d) Protokol o odovzdaní diela do užívania
e) Návody a inštrukcie na montáž, opravy a údržbu a použitie tam, kde to charakter vyžaduje
Čl. V.
Platobné podmienky – ceny a fakturácia
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene podľa cenovej ponuky, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy
Cena bez DPH: 17 446,45 €
DPH: 3 489,29 €
Cena s DPH: 20 935,74 €
2. Súčasťou ponukovej ceny sú i ostatné služby spojené s dielom, t. j. doprava a osadenie informačných
tabúľ na miesto určenia
3. Odmena, bude splatná na základe doručenej faktúry vystavenej zhotoviteľom najskôr v deň dodania
diela. Objednávateľ zaplatí fakturovanú čiastku do 30 dní po prevzatí faktúry.
4. Odmena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania na účet zhotoviteľa.
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Čl. VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela
objednávateľovi
Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do zahájenia prác zhotoviteľovi stavenisko, kde budú
stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo
znemožňovali.
Objednávateľ sa zväzuje zabezpečiť súčinnosť pre hladný priebeh plnenia predmetu tejto zmluvy.
Zhotoviteľ poskytuje záruku na akosť zhotoveného diela v trvaní 24 mesiacov od odovzdania dela
objednávateľovi, zabezpečí odvoz sutiny a po ukončení diela zabezpečí vypratanie staveniska.

Čl. VII.
Rôzne
1. Objednávateľ je povinný sa pri manipulácii a používaní riadiť inštrukciami uvedenými
v sprievodných dokladoch..
2. Objednávateľ je povinný si dielo pred prevzatím prezrieť s náležitou odbornou starostlivosťou.
3. Objednávateľ pri prevzatí potvrdí, že prevzal všetky dokumenty potrebné k riadnemu užívaniu diela.
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Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve možno urobiť len písomnou formou a po vzájomnom
súhlase zmluvných strán.
Ostatné práva a povinnosti neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisom platných v Slovenskej republike.
V prípade, ak by bolo ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy prehlásené súdom za neplatné alebo
nevymožiteľné, v dôsledku čoho by sa zmaril účel tejto zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť
bezodkladne takú ďalšiu dohodu a vykonať také ďalšie kroky, ktoré sú potrebné, aby účel tejto
zmluvy bol dosiahnutý.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami alebo vo
vzťahu k tretím osobám pri plnení tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo
vzájomnej súčinnosti a vzájomnom rokovaní za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke.
V prípade, ak sa tieto spory zmluvným stranám nepodarí vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia
ich na rozhodnutie príslušného súdu v Slovenskej republike.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za
nápadne nevýhodných podmienok.
Nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb s úspešným uchádzačom bude podmienené
schválením verejného obstarávania zo strany Úradu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu doručením správy z kontroly z verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom z ex
post kontroly obstarávania
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán dostane po podpise
Zmluvy dve vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka – ponuka zhotoviteľa

V Gyňove, dňa ........................

.............................................................
objednávateľ

....................................................
dodávateľ

