ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
1. Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
VODALES s.r.o.
IČO: 44988508 IČ DPH: 2022896227
so sídlom: Študentská 20, 960 16 Zvolen
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: v Banskej Bystrici odd.s.r.o. vložka č.17139/S
bankové spojenie: Uni Credit č.ú. 1072031003/1111
oprávnený konať v mene spoločnosti: Miroslav Hríb – konateľ
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
1.2 Objednávateľ:
Obec Ratková
IČO: 00318990 DIČ: 2021230365
so sídlom Ratková 1, 982 65 Ratková
bankové spojenie: VUB č.ú. 15321392/0200
zastúpená: Roman Chicho, zástupca starostu
(ďalej ako „objednávateľ“)

2. Predmet zmluvy:
2.1
Predmetom zmluvy je vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre
zníženie rizík povodní v katastri obce Ratková v povodí vodného toku Turiec podľa dokumentácie
ktorá je prílohou k zmluve a pokynov objednávateľa. Realizácia tohto diela je súčasťou Prvého
realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok
2011, schváleného uznesením vlády SR č.183/2011 zo dňa 9.marca 2011
2.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa vykoná dodávku prác v zmysle bodu 2.1.
Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie rozsahu prác a spracovanie cenovej ponuky je
zodpovedný zhotoviteľ.
2.3.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu
a poskytne zhotoviteľovi v prípade potreby spolupôsobenie v dohodnutom rozsahu.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zmluvy, prípadné požiadavky verejnoprávnych orgánov alebo poverených organizácií.
4. Čas plnenia
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, tejto zmluvy v
termíne:
Začiatok prác: 28.11.2011
Ukončenie prác: 15.12.2011
4.2
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.3
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Cena a platobné podmienky
5.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.
Cena predmetu diela :
DPH 20 % :
Cena spolu :
slovom:

16 550.- Eur
3 310.- Eur
19 860,- Eur
devätnasťtisícosemstošesťdesiat Eur.

5.2
Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu neprevyšujúcu 10 % z ceny diela. Zhotoviteľ je
v tomto prípade povinný hodnoverne preukázať nevyhnutné prevýšenie nákladov na dielo.
Objednávateľ takéto zvýšenie ceny potvrdzuje písomne.
5.3
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. Výška nákladov bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne
dohoda , požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

5.4
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v
zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6. Vykonanie a odovzdanie diela
6.1
Dielo sa považuje za dokončené jeho riadnym ukončením a prevzatím objednávateľom.
6.2
Objednávateľ je povinný dielo prevziať, iba ak nemá žiadne vady a nedostatky brániace jeho užívaniu
6.3
Pri preberacom konaní je zhotoviteľ povinný vyhotoviť prehľadnú dokumentáciu o realizácii diela
s vecným a písomným popisom realizácie a príslušnou fotodokumentáciou
6.4
Pri preberaní diela bude vyhotovený písomný odovzdávací protokol, ktorého prílohou budú aj
nasledovné informácie o diele:
- vektory línie na ktorých sa realizovali vodozádržné opatrenia s popisom jednotlivých prvkov
a súradnicovým určením ich polohy
- fotografie lokality pred , počas a po realizácii vodozádržných opatrení
6.5
Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny za dielo, ak odovzdávací protokol bude uzatvorený a dielo
odovzdané bez vád a nedostatkov .
6.6
Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo z dôvodu vád a nedostatkov, je povinný spísať zápis
v ktorom uvedie dôvody pre ktoré dielo nie je možné prevziať.

7. Zodpovednosť za vady, záruka
7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a bude mať vlastnosti v súlade
s požiadavkami projektovej dokumentácie

7.2
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7.4
Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
7.6
Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k predmetu diela
pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác.

8. Zmluvné pokuty
8.1
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za
každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 6.5 zmluvy.
8.3
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia
9.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

