Zmluva o dielo č. 02/2011/MGM
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY
1. Zhotoviteľ : MGM, s.r.o.
Sídlo: Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 2200/R, oddiel: Sro
štatutárny zástupca: Rudolf Mišovec
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Považská Bystrica, č.ú.: 1427259358/0200
IČO: 31577270
IČ DPH: SK2020439113
tel, fax: 042/4325409, fax: 042/4322940
e-mail: sekretariat@mgm.sk
(ďalej len zhotoviteľ)
2. Objednávateľ: OBEC DOLNÁ TÍŽINA
Obecný úrad Dolná Tížina, Hlavná č. 333, 013 04 Dolná Tížina
štatutárny zástupca: Mgr. Anton Ďurana, starosta obce
bankové spojenie: OTP banka Slovensko pobočka Žilina č.účtu: 9271018/5200
IČO: 00 321 249
DIČ: 2020571862
tel., fax:+ 421/41 5995080
e-mail: oudolnatizina@stonline.sk
(ďalej len objednávateľ)
II. PREDMET ZMLUVY
2.1. Východiskové údaje
Miesto stavby: katastrálne územie obce Dolná Tížina.
Predmet zmluvy: Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre
zabezpečenie zníženia rizík povodní v obci Dolná Tížina.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať predmet
plnenia v dohodnutom čase, t. j. vybudovať a odovzdať do vlastníctva objednávateľovi
Systém preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizika povodní
(ďalej len „dielo").
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje za včas a riadne dodané dielo zaplatiť cenu dohodnutú v tejto
zmluve.
III. ČAS PLNENIA
3.1 Začiatok: do 10 dní od podpísania Zmluvy o dielo
Ukončenie: do 15.10.2011

IV. CENA
4.1. Celková cena diela
cena bez DPH 74.737,91 €
DPH 20 %
14.947,58 €
Cena s DPH
89.685,49 €
4.2. Cena je stanovená v zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
4.3. Zvýšenie dohodnutej ceny je platné len po písomnom potvrdení dodatku k zmluve.
4.4. Neoddelitelnou súčasťou zmluvy je položkovitý rozpočet.
V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Cena diela bude uhradená na základe faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu v zmysle platného zákona o DPH. V prípade, že tomu tak nebude,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa.
5.2. Úhrada naviac prác bude uskutočnená na základe dodatku k zmluve o dielo v zmysle
zápisu v revitalizačnom denníku, ktorý je zhotoviteľ povinný viesť počas realizácie diela.
5.3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
5.4. „Ak bude zhotoviteľovi poskytnutý preddavok vo výške 50 %, t.j. 37.368,96 € bez DPH,
t.j. 44.842,75 € s DPH podľa § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ je povinný poskytnutý preddavok
vyúčtovať najneskôr do troch mesiacov od jeho poskytnutia."
VI. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1. Záručná doba je 24 mesiacov.
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve (tech. normy,
legislatívne postupy).
6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a
zhotoviteľ povinnosť po písomnom upozornení bez zbytočného odkladu najneskôr však do 7
dní bezplatne odstrániť vady.
VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
7.1. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov (zariadení,
konštrukcii), vrátane montážneho materiálu a ich presun na pracovisko a energii.
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov za riadne
označenie, ako aj čistotu a poriadok na pracovisku. Škodu, ktorá vznikne v súvislosti s
výstavbou (najmä neplnením si povinnosti) znáša zhotoviteľ.
7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
7.4. Dielo bude prevzaté objednávateľom od zhotoviteľa naraz ako celok.
7.5. V prípade, že sa pri odovzdaní diela objednávateľovi zistia drobné nedorobky nebrániace
plynulej a bezpečnej prevádzke diela, musia byt uvedené v zápise s termínom ich odstránenia.
7.6. Dielo sa považuje za dodané jeho prevzatím bez výhrad.
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VIII. ZMLUVNÉ POKUTY
8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela sa zmluvné strany dohodli na možnosti
uplatnenia pokuty vo výške 0,05 % z ceny za dielo na každý deň omeškania dodávky diela.
Tým nieje dotknuté právo na náhradu škody.
8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli na
možnosti uplatnenia úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania podľa par. 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.
IX. OSOBITNÉ PODMIENKY ZMLUVY
9.1. V zmysle § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ využil možnosť aktívneho
opatrenia trhu práce na zamestnanie uchádzačov o zamestnanie v oblasti realizácie opatrení na
ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.
9.2. Zhotoviteľ je povinný koordinovať práce na realizácii projektu uchádzačov o zamestnanie
z obce, ktorých obec zamestná s využitím aktívneho opatrenia trhu práce prostredníctvom
príspevku na podporu zamestnanosti.
9.3. Podmienky zamestnávania uchádzačov o zamestnanie budú upravované v dohode o
poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podpísanej medzi príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny a obcou (zamestnávateľom).
X. OSTATNÉ USTANOVENIA
10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržať predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi oprávnených pracovníkov
zmluvných strán.
10.2. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočné nabehnuté náklady k termínu zastavenia prác.
10.3. Akákoľvek zmena zmluvy je platná len na základe písomného dodatku.
XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Zhotoviteľ a objednávateľ 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.
11.2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť
prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si
zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke
doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená
poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného
významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán
uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, ibaže
odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla,
prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie
rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
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11.3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.
11.4. Zmluva je vypracovaná v štyroch origináloch, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ
a 2 zhotoviteľ.

V Považskej Bystrici, 13.06. 2011

V Dolnej Tížine, 13.06.201

Za zhotoviteľa:
MGM.s.r.o.

Za objednávateľa:

Hliny č. 2719 ©
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

Á

IČO: 3 1 5 77 270 d č DPH: SK 2 0 ? 0 4 3 9 1 1 3

••T
Iconateľ spoločnosti

Mgr. Anton Ďurana
starosta obce
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