ZMLUVA č. 08/2019 O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v aktuálnom znení)

Čl. I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“),

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156, 022 01 Čadca
Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
17335493
2020552105
Štátna pokladnica Bratislava
SK43 8180 0000 0070 0013 5839

Zhotoviteľ:
Radoslav Bartoš
Miesto podnikania:
023 54 Turzovka, Turzovka - Stred 398
IČO:
43273611
Bankové spojenie:
SLSP a.s.
IBAN:
SK47 0900 0000 0003 1111 1234
Zhotoviteľ má platné živnostenské oprávnenie vydané Okresným úradom Čadca, číslo živnostenského
registra: 520-18720.
(ďalej len „zhotoviteľ“).
Čl. II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia obnovy náteru (maliarske práce) interiéru na 2.
poschodí budovy so súpisným číslom 1156 na Palárikovej ulici v Čadci v správe objednávateľa
(ďalej len „budova RÚVZ“) vo výmere 625 m2. Obnova náteru interiéru bude zahŕňať
vykonanie lokálnych vysprávok stien, realizáciu vnútorných malieb bielym náterom
v minimálne dvoch vrstvách (vrátane materiálu a jeho dodávky) vrátane všetkých potrebných
vedľajších prác, napr. olepenie častí, ktoré sa nemajú znečistiť, očistenie a vypratanie miesta
plnenia, posúvanie nábytku a pod..
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve vo svojom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase,
pričom sa zaväzuje dodržiavať technické, špecifické a právne predpisy.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo bude realizované podľa výmery uvedenej v bode 1. tohto
článku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád
a nedorobkov brániacich užívaniu a v zodpovedajúcej kvalite a objednávateľ sa zaväzuje
vykonané dielo riadne prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané a odovzdané dielo
dohodnutú cenu.

Čl. III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 1 článku II v termíne od 1. decembra 2019 do 30.
januára 2020 po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
2. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo
prevziať aj v skoršom termíne za predpokladu dodržania podmienok uvedených v článku II
tejto zmluvy.
Čl. IV. Cena diela
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky.
2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu
súvisiace s predmetom diela, ktoré je zabezpečované zhotoviteľom.
3. Konečná cena za zhotovenie diela podľa čl. II tejto zmluvy je
1325,00 € (Slovom: Tisíctristodvadsaťpäť eur 0 eurocentov).
Zhotoviteľ nie je platca DPH.
4. Akékoľvek zmeny požadované objednávateľom musia byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými
stranami a upravené dodatkom tejto zmluvy. Práce navyše požadované objednávateľom
budú realizované samostatnou objednávkou.
Čl. V. Platobné podmienky
1. Cenu diela podľa článku IV tejto zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe faktúry
(daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom po ukončení a odovzdaní diela. Cenu diela je
možné fakturovať i postupne po ukončení a odovzdaní funkčnej časti predmetu zmluvy na
základe zrealizovanej výmery, pričom celková jednotková cena za m2 je 2,12 €. Prílohou
faktúry bude preberací protokol.
2. Splatnosť faktúry podľa bodu 1. tohto článku je dojednaná v lehote do 14 dní odo dňa
doručenia objednávateľovi.
3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez
zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo
vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry
prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo
dňa opätovného doručenia objednávateľovi.
5. Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa
alebo rozdielne od dohodnutých podmienok, objednávateľ neuhradí.
Čl. VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy,
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná doba na vykonané práce sú 2 roky a začína plynúť dňom odovzdania diela
užívateľovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodkladne odstrániť v lehote
dohodnutej v reklamačnom konaní.
Čl. VII. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a materiálu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu alebo iného
obdobného dokumentu zúčastnenými stranami.
5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy pristupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, bezpečnostné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany stanovujú tieto zodpovedné osoby pre koordináciu prác, pre odovzdávanie
a odovzdanie, pre preberanie a prevzatie diela:
Za zhotoviteľa : Radoslav Bartoš;
Za objednávateľa: Ing. Šimon Kožák, PhD..
7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní prác.
Čl. VII. Zmluvné pokuty
1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v článku III tejto zmluvy, podľa
dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 %
z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 %
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela podľa záručnej doby podľa článku VI tejto zmluvy
v termíne dohodnutom v reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
Čl. VIII. Osobitné ustanovenia
1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete
tejto zmluvy v článku II.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany,
bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov
a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade
porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody
v plnom rozsahu na vlastné náklady.
3. Vlastnícke právo k celému premetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo
zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho úplnom zaplatení.
4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené
v zmysle Obchodného zákonníka.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva bola oboma stranami prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. Zmluvné strany
podpisom potvrdzujú, že zmluve rozumejú a zmluva je záväzná pre obidve strany.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ
obdrží jeden rovnopis a objednávateľ dva rovnopisy zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
4. Akékoľvek zmeny a dodatky k zmluve môžu byť uplatnené len v písomnej forme po
vzájomnom odsúhlasení obidvoch zmluvných strán.

V Čadci dňa 25. 11. 2019

______________________________________
objednávateľ

V Čadci dňa 25. 11. 2019

______________________________________
zhotoviteľ

