
Miestneho priemyslu 572AKORD stavby, s.r,o, 029 Ol Námestovo
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina. oddiel Sro. vložka č. 51135/l

Zmluva o dielo č. 13/2012
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na stavbu:

" Oprava strešnej krytiny - SOŠ Námestovo u

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ
Sídlo
v zastúpení
IČO
DIČ
Telefón

: Stredná odborná škola
: Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
: Ing. Erika Šušková
: 170538846
: 2020570651
: 043/55 22348,043/55212210903/531 948

1.2. Zhotoviteľ : AKORD stavby, s.r.o.
Sídlo Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo
v zastúpení : Peter Hvolka - konateľ
bankové spojenie : VÚB, a.s.
Č. účtu : 2585672855/0200
IČO : 44 720 955
IČ DPH : SK 2022798470
telefón : 043/55 22 983 fax: : 043/55 22 983
e-mail: hvolka@akordsro.sk
Zápis v obchodnom registri Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka: Č. 20715/L,

II. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE A ZHOTOVENIE DIELA

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:
2.1.1. Ponuková cena zhotovitel'a zo dňa 23.10.2012
2.2.1. Názov stavby: "Oprava strešnej krytina - SOŠ Námestovo"
2.3. Zhotovenie diela:
2.3.1. Dielo zhotovi zhotovitel':

AKORD stavby s.r.o., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo
2.3.2. Riadenie a výkon prác bude zabezpečovať: Jozef Huťka - STV (0905/463731)
2.3.3. Zhotovitel' vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podl'a podmienok

dojednaných v tejto zmluve a dohodnutého technického riešenia.

III. PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom tejto zmluvy oprava poškodenej strešnej krytiny, ktorá pozostáva s výmeny
poškodenej starej krytiny z asfaltových šindlov a oprava strešného žl'abu nasledovne:
aj oprava strešnej krytiny na spojovacom krčku (schodisko) o výmere 83,05 m2
bloprava strešnej krytiny na prístrešku vstupu o výmere 24 m2
cl oprava strešného žl'abu pri predajni
cl oprava strešného žl'abu dlžky 4,0 m
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IV. ČAS PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo v zmysle čl. III. jeho riadnym
dokončením a odovzdaním vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dohodnutom čase
a mieste za dodržania technických podmienok vykonávania stavebných prác a platných STN.

4.1.1. Termín zahájenia diela
4.1.2. Termín ukončenia diela

26.11.2012
07.12.2012

4.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, alebo pri odovzdaní staveniska.
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní
so splnením záväzku.

4.3. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí
dohodnutú cenu.

V. CENA

5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy v rozsahu článku III. je
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, ako cena pe v n á z m l u v n á nasledovne:

Oprava strešnej krytiny na spojovacom krčku (schodisko)
Oprava strešnej krytiny na prístrešku vstupu
Oprava strešných žľabov

Cena spolu bez DPH

DPH 20 %

2715,87 €
889,30 €
250,00 €

3855,17 €

771,03 €

Cena celkom s DPH: 4626,00 €

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ zhotoviteľovi
uhradí na základe jednej faktúry, ktorú zhotovitel' vystaví po ukončení a odovzdaní prác.

6.4. Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá v lehote do 21 dní odo dňa jej vystavenia.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podl'a podmienok tejto
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel' zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania
objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel' iba
vtedy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Záručná doba je dohodnutá na 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného
odovzdania a prevzatia diela.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
objednávatel' právo požadovať a zhotovitel' povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5. Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.4. tejto zmluvy do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.6. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
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VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. tejto zmluvy po termíne dohodnutom v bode

4.1.2 tejto zmluvy môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %. l ceny

diela bez DPH za každý izačatý deň omeškania
Ak objednávateľ nedodrží termín splatnosti faktúry uvedený v čl. VL, môže Sl

zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu v zmysle § 369 Obchodného zákonníka

V prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu, zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie tejto

sankcie je podmienené vystavením samostatnej faktúry.

X. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Spolupôsobenie objednávateľa
Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Objednávateľ zodpovedá za to. že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude
rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie povinnosti za bezpečnosť a ochranu zdravia
vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci,
predpisy o ochrane životného prostredia a technických zariadení.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
Po ukončení prác bude spracovan» protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Za
zhotoviteľa je oprávnený dielo odovzdať a preberací protokol podpísať stavbyvedúci.

X. OSTATNÉ UJEDNANIA

Podmienky vykonania diela
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,
zaväzuje sa riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a základnými
podmienkami dodávok stavebných a montážnych prác.
Zhotoviteľ bude pri práci dodržiavať platné predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany a BOZP.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú
tieto informácie na iné zmluvné účely.

Xl. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým j~j obsahom, táto je riadne potvrdená a
podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov.
Zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu po jednom
vyhotovení. /~'\'>', c
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Z hot o vit e ľ:

.................................................
Peter Hvolka

konateľ

3


