ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie reštaurátorských prác
čl. I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Úradný názov: Obec Beckov
IČO: 00311413
Poštová adresa: Beckov 180
PSČ: 916 38
Mesto/obec: Beckov
Zastúpený : Daniel Hladký
E-mail: projekty@obec-beckov.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Úradný názov: Pavol Mrkávek PM - castellum
Sídlo : 915 01 Nové Mesto nad Váhom, J. Kréna 33
Zastúpený: Pavol Mrkávek
IČO:51995000
IBAN : SK85 0900 0000 0051 5032 8127
Živnostenský register - Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Číslo živnostenského registra: 320-19515
Tel.: +0420 948 771 981
E-mail: pm.castellum@gmail.com
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
Článok II.
Podklady zmluvy
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok prieskumu trhu na obstaranie stavebných prác
na objektoch hradov - Obnova klenby severného paláca, objekt ÚZPF č. 1180/9 NKP HRAD
BECKOV, ktorý je zaznamenaný v Zázname z prieskumu trhu zo dňa 03.07.2019. Cenová ponuka,
ktorú zhotoviteľ predložil, je prílohou tejto zmluvy.
čl. llI.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom zmluvy je domurovanie klenby v západnom trakte severného paláca dolomitickým
kameňom, domurovanie priečky pod klenbou a záverečné patinovanie v zodpovedajúcom
odtieni. Dohodnuté práce sú vrátane vyhotovenia ramenátov a debnenia.
3.2

Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú dodávku a realizáciu prác v zmysle platných právnych,
technických a ostatných noriem.

3.3. Objednávateľ zabezpečí lešenie, materiál a pomocnú pracovnú silu.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené dielo v súlade s bodom 3.1.
a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
3.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré
ako zhotoviteľ zamestnáva v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom
priestranstve a vykoná v súčinnosti s objednávateľom, také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo
k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska . Zabezpečí vo svojej réžii svojich pracovníkov
osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len
pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie
týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých
pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ich dodržiavania počas výstavby.

čl. lV.

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo
4.1
4.2

Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a
objednávateľom.
Termín ukončenia stavebných prác je najneskôr : 31.10. 2019
čl. V.
Cena predmetu zmluvy

5.1. Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou
zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:

13 941,75 €
0,00 €
13 941,75 €, slovom ( Trinásťtisícdeväťstoštyridsaťjeden 75/100 €)

5.2. V cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť
počas trvania zmluvného vzťahu.
5.3. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny technického riešenia a rozsahu prác
požadovaných objednávateľom.
Zmenu ceny je možné uplatniť len na základe dodatku k tejto zmluve.
čl. VI.
Platobné podmienky
6.1. Cena bude uhradená predávajúcemu na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ a doručí
objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je správa o uskutočnených prácach,
schválená zástupcom Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, ktorým na účely tejto zmluvy
je: Mgr. Daniela Nipčová
6.2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť
ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry zhotoviteľovi.
6.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje
deň odpísania z účtu objednávateľa.
čl. VlI.
Reklamácia a zodpovednosť za vady diela
7.1. V prípade, ak sa zistí vada na predmete zmluvy, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na
túto skutočnosť. Zhotoviteľ najneskôr do troch dní uskutoční obhliadku a písomne sa dohodne
s objednávateľom na termíne odstránenia vád. Vady budú odstránené v čo najkratšom, technicky
možnom, čase.
7.2. Pri nekvalitnom prevedení zmluvných prác má objednávateľ právo :
- požadovať bezplatné odstránenie vady
- požadovať zľavu zo zmluvnej ceny
- odstúpiť od zmluvy
čl. VIII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody
8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny prác za každý deň omeškania.
8.2. V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ
má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

čl. IX.
Záručná doba
9.1. Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dodané dielo – na stavebnú časť 5 rokov zmysle
zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
.
čl. X.
Odstúpenie od zmluvy
Zmluvný vzťah je možné skončiť:
10.1 písomnou dohodou zmluvných strán
10.2 odstúpenie objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné
povinnosti podstatným spôsobom, pričom objednávateľ považuje za podstatné porušenie
tých zmluvných povinností, ku ktorým je zaviazaný zhotoviteľ podľa čl.III. tejto zmluvy.
čl. X.
Záverečné ustanovenia
11.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva
zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto
zmluvy na webovom sídle objednávateľa je: ....................
11.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
11.3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží
jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
V Beckove, dňa 4.7.2019

V ........................., dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

..........................................................
Daniel Hladký
starosta obce

................................................................
Pavol Mrkávek

