ZMLUVA O DIELO
Uzavretá podľa ust.§536 a nasl.Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami
1. objednávateľom: Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N.Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Zástupené : PhDr. Iveta Zuskinová , riaditeľka múzea
I Č O : 35993154
DIČ : 2020590363
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko
číslo účtu: 8339684102/5600

2. zhotoviteľom:

Július Polák
Horná Lehota 68
02741 Oravský Podzámok
IČO : 41659279
DIČ : 1021353663 ^
bankové spojenie: Č SOB Dolný Kubín
číslo účtu číslo4002576861/7500

Zmluvné strany Liptovské múzeum v Ružomberku
na strane jednej (ďalej len
„objednávateľ") a na strane druhej Július Polák (ďalej len „zhotoviteľ") uzavierajú v zmysle ust. §
536 a nasl. Obchodného zákonníka túto pre projekt, Odstránenie havarijného stavu - rekonštrukcia
strešnej krytiny na objekte rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová - Kút- NKP 350/12- I.etapa, ktorý bol podporený z Dotácií 2011 Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný zo
zdrojov Žilinského samosprávneho kraja.
Zmluvu o dielo
Č1.1
Predmet plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v y k o n á práce: v ý m e n a strešnej krytiny n a časťami
objektu kostola
o celkovej rozlohe
250 m 2
v sume 19 900 € / slovom
devatnásťtisicdeväťstoeur/ z toho :

demontáž jestvujúcej krytiny 5,8 €x250 m2
1450 €
demontáž strešných lát
4 €x250 m2
1 000 €
čistenie podkrovia
450€
čistenie a ošetrenie konštrukcie krovu
200 €
paropriepustná fólia, montáž 4€x250m2
1000 €
laty a kontralaty ,montáž
8€x250 m2
2000 €
laty a kontralaty ošetrenie preventívnym ,ochranným náterom
500 €
montáž okrajových obvodových plechov v dĺžke do 30 bm 300€
dodávky drevenej strešnej krytiny - šindeľ kálaný - štiepaný v dĺžke cca 55 cm
v počte cca 15000 kusov - 10 000 €
montáž drevenej strešnej krytiny kladený dvojmo na 1 m2 cca 60 ks lm2 12x250
3000 €

práce musia byť vykonané v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina
právoplatného dňa 26.01.2011

či. n
Čas a miesto vykonania diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na objekte gotického kostola Všetkých Svätých Ludrová - Kút
v dohodnutom čase:
Termín začatia diela: 1.9.2012
Termín ukončenia diela: do 20.12.2011

ČI. III.
Cena za dielo a platobné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu celkom
19 900,00 6

cene

1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela prostredníctvom banky
na vyššie uvedený účet zhotoviteľa v dohodnutých termínoch :
- d o 15.9.2011 faktúra na 10 000 €

dodávky drevenej strešnej krytiny - šindeľ kálaný - štiepaný v dĺžke cca 55 cm
v počte cca 15000 kusov - 10 000 €
po ukončení prác a ich prevzatí objednávateľom najneskôr do 20.12.2011 faktúra na 9 900 €

-

demontáž jestvujúcej krytiny 5,8 €x250 m2
demontáž strešných lát
4€x250m2
čistenie podkrovia
čistenie a ošetrenie konštrukcie krovu

1450 €
1000€
450€
200 €

po ukončení prác a ich prevzatí objednávateľom najneskôr do 201.12.2011 faktúra na 6800 €

-

paropriepustná fólia, montáž 4€x250m2
1000 €
laty a kontralaty ,montáž
8€x250 m2
2000 €
laty a kontralaty ošetrenie preventívnym ,ochranným náterom
500 €
montáž okrajových obvodových plechov v dĺžke do 30 bm 300€
montáž drevenej strešnej krytiny kladený dvojmo na 1 m2 cca 60 ks lm2

12x250

3000 €

2.

3.

Splatnosť faktúr je na základe dohody zmluvných strán ihneď od jej doručenia objednávateľovi.
Ak faktúra nemá náležitosti predpísané zákonom alebo ak faktúra obsahuje nesprávne údaje, je
objednávateľ oprávnený bez zbytočného odkladu vrátiť faktúru zhotoviteľovi s uvedením
chýbajúcich náležitostí alebo vyznačením nesprávnych údajov: v takom prípade sa preruší lehota
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo, platený prostredníctvom
banky, je splatený odpísaním fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v jeho banke.

ČI. IV
Vykonanie diela
1.Zhotoviteľje povinný oznámiť presný termín začatia prác , aby objednávateľ mohol zabezpečiť
prítomnosť pracovníka KPU Žilina.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľovi odovzdanie objektu na vykonanie prác.
v ktorých má zhotoviteľ vykonávať dielo a súčasne zabezpečiť pre zhotoviteľa pre riadne
Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu, po ktorú má zhotoviteľ vykonávať dielo podľa tejto
zmluvy:
a) Umožní riadny prístup na stavenisko zhotoviteľovi, jeho zamestnancom ako aj
vozidlám zhotoviteľa.
b) Zabezpečí zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie dohodou s majiteľom objekt
v blízkosti NKP .
3.V rámci záväzku objednávateľa podľa bodu 2.písm.a)určí objednávateľ trasy prístupu zamestnancov
zhotoviteľa dodávok materiálu na stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rešpektovanie
určených trás podľa predchádzajúcej vety, vnútorného priadku objednávateľa, ako aj absolútneho
zákazu vstupu do objektov mimo určených trás prístupu na stavenisko zo strany jeho zamestnancov.
Zhotoviteľ a jeho spolupracovníci musia mať školenie o bezpečnosti práce a o prácach vo výškach.
Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP.
4.Zhotoviteľ zodpovedá počas doby vykonávania diela za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj za škodu vzniknutú porušením týchto predpisov.
Zhotoviteľ súčasne zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku.
5.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom.
6Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, j e
objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté nesprávnym
pracovným postupom. Objednávateľ je oprávnený podmieniť prevzatie diela odstránením nedostatkov
podľa predchádzajúcej vety.
7. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa veci, na ktorej sa má vykonať
oprava alebo iné prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi vykonať dielo dohodnutým spôsobom
alebo v dohodnutom čase, je zhotoviteľ povinný oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

ČI. V
Prevzatie diela
1.
2.

3.

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
objednávateľovi.
Dielo sa považuje za vykonané, keď zhotoviteľ umožní objednávateľovi nakladať s riadne
vykonaným dielom. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela na
odovzdanie a termín odovzdania najmenej jeden deň pred jeho odovzdaním.
Objednávateľ sa zaväzuje že riadne zhotovené dielo prevezme.

ČI. VI
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela
1.
2.

3.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
Zhotoviteľ preberá záruku za akosť zhotoveného diela (t.j. preberá záväzok, že dielo bude počas
záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si po túto dobu dohodnuté
vlastnosti ): záručná doba je 5 rokov.
Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

4.
5.

6.

Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu
po tom, čo ich zistí.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo požadovať počas záručnej doby
bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vady do 10 dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a zabezpečí jej odstránenie v lehote písomne
dohodnutej obidvoma zmluvnými stranami.
Práva zo zodpovednosti sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak zaniknú.

ČI. VII
Sankcie
1.

Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojho záväzku zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo,
je zhotoviteľ oprávnený účtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
2. Ak j e zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku vykonať dielo v d o h o d n u t o m
čase a d o h o d n u t ý m spôsobom, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania až do doby riadneho vykonania diela.

či. v m
Ďalšie dojednania
1.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto
zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na
plnenie záväzkov podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si
navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy a budú označené ako dôverné a
nevyužijú sa v rozpore s ich účelom pre seba alebo iného.

ČI. IX
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami
právnych predpisov.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Ružomberku , dňa 1.9.2011

Za zhotoviteľa

