
Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka

Objednávatel':

V zastúpení:
IČO:
DIČ:

OBEC JELKA
Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Ing. Imre Farkas - starosta
00306011
2021006691

Bankové spojenie: VÚB a.s. Galanta
Číslo účtu: 1634251551/0200
IBAN: SK61 0200 0000001634251551

Zhotovitel':

V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

PEGAS EU spol. s.r.o.
Coboriho 2, 949 01 Nitra
Patrik Chmelár - konateľ
47061456
2023740642
SK2023740642
Tatrabanka a.s.
2920896814/1100
SK48 1100000000292089 6814

zapísaná vo vložke č. 33971/N na OS v Nitre, oddiel Sro

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia:

Čl.l
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa "Odstránenie havarijného stavu-
výmena podlahových krytín v ZŠ Jelka llI. etapa" na základe cenovej ponuky zo dňa
19.12.2016, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. II
Cena diela

l. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene predmetu

Cena celkom
DPH 20%
Cena diela vrátane DPH

29429,50€
5885,90€

35315,40 €
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éUII
Fakturácia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady ceny podľa čl. II. nasledovne:

1.1. Úhrada ceny diela bude realizovaná na základe súpisov vykonaných prác - faktúr. Faktúru
vystaví zhotoviteľ na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

1.2. Doba splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa podľa tejto
zmluvy.

Čl. IV
Čas plnenia

1. Termín zahájenia prác:
2. Termín ukončenia prác:

27.06.2017
10.07.2017

Čl. V
Sankcie a zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s platením podľa čl. III. tejto
zmluvy má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením diela podľa čl. IV.
tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý
deň omeškania po dohodnutom termíne ukončenia .:

3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním prípadných reklamovaných vád, alebo ich neodstráni
v dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- € (slovom tridsaťtri eur) za každý
deň omeškania.

Čl. VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady

l. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy je zhotovený podľa požiadaviek
objednávateľa, cenovej ponuky a celkových podmienok tejto zmluvy.

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ

právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstraňovať vady.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád na ktoré upozorní objednávateľ

písomnou formou do 2 pracovných dní a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom
čase, najneskôr však do 10 pracovných dní. .
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Čl. VII
Podmienky vykonania diela

l. O odovzdaní a prevzatí staveniska urobí zhotoviteľ zápis v stavebnom denníku, ktorý podpíšu
oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

2. Preberať a kontrolovať vykonané práce, potvrdiť súpis vykonaných prác a preberací protokol zo
strany objednávateľa je oprávnený podpísať starosta obce Ing. Imre Farkas.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia vlastných pracovníkov, jeho povinnosťou je oboznámiť
ich s bezpečnostnými predpismi a mať o tom písomný záznam. Vlastné zariadenia ktoré zhotoviteľ

používa musia zodpovedať príslušným normám a predpisom BOZ.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na svojom pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné

náklady odpad, ktorý vznikne jeho činnosťou.
5. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri práci šetrne tak, aby nepoškodzoval hotové koštrukcie

a pôvodné časti objektu a predchádzal prípadným škodám, alebo naviac prácam. V prípade, že
ne šetrným, alebo neodborným prístupom poškodí objednávateľa, vyhradzuje si tento uplatniť
náhradu vzniknutej škody.

6. Objednávateľ vytvorí v priestoroch výmeny podlahovej krytiny zhotoviteľovi podmienky, ktoré mu
umožnia vykonávať bez obmedzenia realizáciu diela. V prípade vzniku okolností brániacich
výkonu prác, zhotoviteľ o týchto prekážkach upozorní objednávateľa a doba realizácie prác sa
predlži o túto dobu obmedzenia.

7. Objednávateľ bezplatne poskytne zhotoviteľovi možnosť na pripojenie el. prúdu 220V, 380V,
prívod vody a uzamykateľnú miestnosť cca 15 m2.

Čl. VIII
Vlastnícke právo a zodpovednosť za škody

1. Zodpovednosť za škody na diele prechádza na objednávateľa písomným prevzatím prác
uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí týchto prác.

2. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody na diele, ktoré budú spôsobené v priebehu realizácie
vplyvom počasia, činnosťou tretích osôb a nedodržaním podmienok tejto zmluvy zo strany
objednávateľa.

Čl. IX
Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez ich písomného súhladu, alebo tieto
informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl.I. tejto zmluvy.
V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia prác na diele zo strany
objednávateľa, oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi písomne s určením doby na ktorú sa
práce prerušujú a presúva sa termín ukončenia dodávky a zaplatí zhotoviteľovi skutočné
náklady.
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Čl.X

Záverečné ustanovenia

l. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou a jej prílohami sa
postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každázo zmluvných strán obdrží
dva exempláre.

3. Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne. Ak v priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa
vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté
ich vykonanie i cena, a to v podobe dodatku tejto zmluvy.

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
5. Obidve zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali a že táto bola

uzatvorená po vzájomnom prejednaní slobodne, vážne, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných
podmienok.

V Jelke, dňa 23.06.2017 V Nitre, dňa 23.06.2017

Za zhotoviteľa:
PEGAS EU spol s.r.o.

PEGAS EU spol. s r.o.
94901 Nitra, Coboriho 2

IČO: 47 061 456
OIC: 2023740642

Ing. Imre Fa s
starosta obce!

Patrik Chmelár
konateľ spoločnosti

--------~---------_._----_._-
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