ZMLUVA O DIELO č. 2019-04-14
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

Čl. 1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:

VAPO floor s.r.o.
Žiar 209
032 05 Smrečany
IČO: 46994661
DIČ: 2023696224
IČ DPH: SK2023696224
Bankové spojenie:
Telefón: +421 918 856 214
Email: vapo@post.sk
(„ďalej len Zhotoviteľ“)
a

1.2 Objednávateľ:

REGION LIPTOV, OOCR
Štúrova 1989/41, 031 42 Lipt.Mikuláš
IČO: 42219906
DIČ: 2023486069
IČ DPH: SK 2023486069
V.Z.: Ing. Ján Blcháč, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Michal Beňo, podpredseda predstavenstva
Telefón: +421 44 55 65 401
Web: www.visitliptov.sk
(„ďalej len Objednávateľ“)
Čl. 2. Predmet zmluvy:

2.1

Predmetom zmluvy je výroba interaktívnych exteriérových hračiek podľa návrhu z prílohy č.
1. na základe cenovej ponuky z dňa 28.4.2019.

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 vo svojom mene, na svoj účet a na svoje vlastné náklady výrobu
interaktívnych exteriérových hračiek. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.

2.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie
dohodnutú cenu.

2.4

Vlastnícke práva a povinnosti k predmetu diela a nebezpečenstvo škody a náhodného
zhoršenia na diele prechádzajú na Objednávateľa až dňom odovzdania a prevzatia diela
Objednávateľom. O prevzatí a odovzdaní diela sa spíše protokol podpísaný obidvoma
zmluvnými stranami.

Čl. 3.
3.1

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy projektovej dokumentácie a
dojednania tejto zmluvy.
Čl. 4.

4.1

Ďalší záväzok zhotoviteľa

Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet zmluvy podľa ods. 2.1, 3.1, tejto
zmluvy v termíne:
Začiatok výroby: 30.04.2019 a ukončenie montáže: najneskôr do 30.6.2020

4.2

Dodržanie termínu v ods. 4.1 je závislé od klimatických podmienok ako aj od vydania
rozhodnutia krajským pamiatkovým úradom Žilina - Pracovisko Ružomberok. V prípade
nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré zabránia osadeniu je zhotoviteľ povinný
informovať objednávateľa o danej skutočnosti a dohodnúť s objednávateľom ďalší postup.
Zároveň v tomto prípade neplatia ustanovenia bodu 7.1 a 8.1 tejto zmluvy.
Čl. 5.

Cena a platobné podmienky

5. 1. Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – výroba interaktívnych exteriérových
hračiek podľa návrhu z prílohy č. 1. na základe cenovej ponuky z dňa 25.4.2019. je stanovená na 5
000,00 EUR s DPH (Slovom päťtisíc eur ).Celková suma bude uhradená v troch platbách.
Prvá platba vo výške 2 500 EUR s DPH, splatná do termínu 10.6.2019.
Druhá platba vo výške 1 000,00 EUR s DPH splatná do termínu 31.01.2020.
Tretia platba vo výške 1 500,00 EUR s DPH po dodaní diela po termíne 30.6.2020.
5.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na
úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa
nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
Čl.

6. Zodpovednosť za zhotovenie diela a záruka

6.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ jepovinný
pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky legislatívne predpisy vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch a vyhl. č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl. č.
284/2001 Z. z. katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa zaväzuje na výkon diela použiť stavebné materiály,
výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré budú v súlade so zmluvou a realizačnými projektmi, budú
mať vlastnosti zodpovedajúce ustanoveniam zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebného zákona v platnom
znení a príslušným technickým normám platným v Slovenskej republike a budú počas predpokladanej
existencie stavby a pri bežnej údržbe zaručovať požadovanú mechanickú pevnosť a stabilitu,
požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť
pri užívaní, ochranu proti hluku a úsporu energie.
6.2

Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za
vady vzniknuté po odovzdaní diela zhotoviteľ nezodpovedá.

6.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez
zbytočného odkladu.

6.4

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením riadne /písomne/ reklamovanej vady alebo
nedorobku zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej
ceny diela za každý deň omeškania až do úplného riadneho odstránenia vady alebo
nedorobku.

6.5

Zhotoviteľ berie na seba záruku za správne vykonanie prác podľa tejto zmluvy odo dňa
odovzdania ukončeného diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré dielo
vykáže v dobe jeho odovzdania, za skryté chyby a za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe
podľa bodu 7.6 tohto Článku, za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela
Objednávateľom.

6.6

Záruka za celkové dielo je 24 mesiacov s výnimkou výrobkov, materiálov, technologických
zariadení a konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so zárukou poskytnutou na
tento materiál, výrobky, technologické zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. Počas plynutia
záručnej doby podľa lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu zodpovedá Zhotoviteľ za
akúkoľvek majetkovú škodu alebo ujmu na zdraví, ktoré vzniknú tretím osobám v priamej
súvislosti s využívaním diela na účely, na ktoré je stavebne, dizajnovo a technicky určené, ak
majetková škoda alebo ujma na zdraví bola spôsobená takýmto tretím osobám vadou tohto
diela alebo povahou prístroja alebo inej veci, ktoré pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy
Zhotoviteľ použil na vykonanie diela. Tejto zodpovednosti sa Zhotoviteľ počas plynutia
záručnej doby podľa lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu nemôže nijakým spôsobom
zbaviť.

6.7.

Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe,
škodu na cudzích objektoch, zariadeniach pri montáži, na majetku tretích osôb ako aj ujmu na
zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú takýmto tretím osobám v priamej súvislosti s prípravou a
vykonaním diela.

6.8

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že škodou sa rozumejú aj sankcie uložené
Objednávateľovi orgánmi verejnej správy, ak tieto bolo uložené v dôsledku činností, za ktoré
zodpovedá Zhotoviteľ.
Čl.

7. Zmluvné pokuty

7.1

V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín dokončenia diela, je povinný
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania až
do úplného riadne ho zhotovenia a odovzdania diela podľa tejto zmluvy.

7.2

Ak je objednávateľ 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
omeškania.

7.3

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči
Objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z jej porušenia na akúkoľvek tretiu osobu.
Taktiež nie je Zhotoviteľ oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky

voči Objednávateľovi s pohľadávkami Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vyplývajúcimi z tejto
zmluvy alebo jej porušenia.
Čl.

8. Záverečné ustanovenia

8.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že
ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná doba podľa druhej vety tohto bodu je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o výpovedi druhej
zmluvnej strane.

8.2

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto
zmenou.

8.3

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Liptovskom Mikuláši 30.04.2019

Zhotoviteľ
..................
.................
Pavel Rypák
Štatutár VAPO floor s.r.o.

Objednávateľ
....................
......................
Ing. Ján
č, PhD.
predseda predstavenstva

......................
........
Ing.
podpredseda predstavenstva

