
Zmluva o dielo č.19/2011
uzavretej podľa § a násled. Zákona Č. 513/1991 Z.z.

v znení neskorších predpisov (Obchodného Zákonníka)

l.
Zmluvné strany

Objednávateľ
Adresa

Základná škola Zvolen
M.Rázusa 1672/3
96001 Zvolen
Mgr.Ondrej Kanka, riaditeľ školy
37888421
2021668572
VÚB a.s. pobočka Zvolen
8136412/0200

Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Zhotoviteľ EKO KANÁL, spol.s r.o.
Ul.SNP č.43
97632 Badín
v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica,
oddiel: Sro, vložka Č.l4903/S
Ing.Peter Bucholcer - konateľ spoločnosti
44 193 726
2022621370
VOLKSBANK Slovensko, a.s. B.Bystrica, UNICREDIT Bank
4280056401/3100 1082915005/1111

Zapísaný

Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spoj enie
Číslo účtu

II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je:
a) záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a termínoch

uvedených v ďalšom texte zmluvy
b) záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú

cenu v termínoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve
2.2. Predmetom zmluvy je:

2.2.1, "Oprava vonkajšej ležatej kanalizácie klasickým kopaním - prípoj ka
od obvodového múru po šachtu Š9"

2.2.2. "Oprava vonkajšej ležatej kanalizácie klasickým kopaním - prípoj ka
od šachty Š3 po šachtu Š9"

2.2.3. "Oprava vonkajšej ležatej kanalizácie klasickým kopaním - zberač od šachty
Š8 po šachtu Š9"

2.2.4. "Oprava vnútornej ležatej kanalizácie klasickým kopaním - prípoj ka
po šachtu Š2"



2.2.5. "Čistiace práce pri objekte "A" a "E"
2.2.6. "Oprava vnútornej ležatej kanalizácie klasickým kopaním s dopojením

vnútorného zvislého dažďového zvodu v byte - časť miestnosť WC a kúpeľňa"

III.
Lehota na zhotovenie diela

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné:
Termín začatia: 42.kalendámy týždeň 2011
Termín ukončenia: 48.kalendámy týždeň 2011

IV.
Cena za dielo

4.1. Cena za opravu ležatej kanalizácie je stanovená na základe priloženej cenovej ponuky
dohodou.
Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cenaje stanovená v zmysle
§ 3 zákona č.1811996 Z.z. o cenách a to:

Cena bez DPH + 20% DPH cena s DPH v €
2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3. 4.168,19 833,64 5.001,83

slovom: Päťtisícjeden eur, osemdesiattri euro centov
2.2.4. + 2.2.5. + 2.2.6. 3.664,80 732,95 4.397,75

slovom: Štyritisíctristodevät'desiatsedem eur, sedemdesiatpät' eurocentov
Celková cena 7.832,99 1.566,60 9.399,59
slovom: Deväťtisíctristodevät'desiatdevät' eur, pät'desiatdeväť eurocentov

4.2. Prípadné naviac práce budú dohodnuté a odsúhlasené s objednávateľom.
Na dohodnutý rozsah naviac prác bude spracovaný samostatný súpis vykonaných prác
a následne uzatvorený dodatok k tejto zmluve.

V.
Spôsob úhrady

5.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi po ukončení každej časti diela a po protokolámom
odovzdaní a prebratí každej časti diela uvedeného v bodoch 2.2.1. až 2.2.3.
a 2.2.4. až 2.2.6. vystavené faktúry. Preberací protokol bude potvrdený obomi
zmluvnými stranami.
Úhradu vykoná objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dní od doručenia faktúr.

r~=-----==--~--------------------------------------------------------------------------~



VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

6.1. Miestom odovzdania a prevzatia diela je uvedené v čl.II tejto zmluvy.
O odovzdaní a prevzatí diela bude vykonaný písomný záznam "Protokol o odovzdaní
a prevzatí diela", ktorý zmluvné strany potvrdia podpisom.
Za objednávateľa dielo prevezme Mgr.Ondrej Kanka, riaditeľ školy alebo ním
poverený zástupca.
Za zhotoviteľa dielo odovzdá Ing.Peter Bucholcer.
Oprávnenou osobou pri preberacom konaní je Peter Bucholcer, konateľ
EKOKANÁL, s.r.o. a Milan Difko, technik

6.2. K odovzdaniu a prevzatiu jednotlivých častí diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa
najneskôr v jednodňovom predstihu.

6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať priebežnú kontrolu vykonávaných prác
a použitého materiálu.

6.4. Dňom prevzatia príslušnej časti diela prechádza vlastnícke právo k tejto časti diela
a nebezpečenstvo škody na nej na objednávateľa.

6.5. Záručná doba na dielo je 36 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na závady vyplývajúce
z vandalstva.

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vo vzájomne dohodnutej lehote oprávnene
reklamované vady

VII.
Ostatné podmienky

7.1. Zhotoviteľ deň dopredu oznámi objednávateľovi nástup pracovníkov na stavebné
práce. Objednávateľ zabezpečí v dohodnutý termín pracovníkom zhotoviteľa vstup
do objektu a prístup na stavenisko.

7.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7.4. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prívod el.energie 230 V, prívod vody a
miestnosť na odkladanie materiálu.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
7.6. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi

v rozsahu §-ov čA, 5, 8 a 9 Zák.NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov.

7.7. V prípade, že predmetom vykonania stavebných prác budú práce, ktoré je nutné
v priebehu ďalšej realizácie diela zakryť, je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím
písomne (ústne, telefonicky) najmenej v dvojdňovom predstihu vyzvať objednávateľa
k vykonaniu ich kontroly. K zakrytiu takýchto prác môže zhotoviteľ pristúpiť len
v prípade, ak sa zhotoviteľ bez uvedenia dôvodu ich kontroly v stanovenej lehote
nezúčastní.



VIII.
Sankcie

8.1. Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky podľa článku V. tejto zmluvy,
zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode IV. za každý deň
omeškania.

8.2. Ak zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy, uhradí objednávateľovi úrok z omeškania
vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela uvedenej v bode IV.

IX.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva je uzavretá okamihom, keď je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy
doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej
obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným
zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

10.2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.3. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.

10.4. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
10.5. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy vlastnoručným podpisom.

Prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, táto nebola dojednávaná v tiesni, ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok.

10.6. Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, jedno pre zhotoviteľa a dve
pre objednávateľa.

V Badíne dňa 1:!J. 10. .20-11 Vo Zvolene dňa

Zhotoviteľ:


