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ZMLUVA O DIELO
n^Z^bezpečenie konštrukcie a kocĺek pre pb1Ĺo, ľekordu

uzatvorená podl'a ustanovenia $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskorších pľávnych predpisov

medzi zmluvnýmĺ stľanami

čHnok I.
Zmluvné stľany

1.1. objednávatel':
Sídlo:
Zastúpené:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
osoba zodpovedn á za pr ojekt
(ďalej len objednávatel')
a

|.2. Zhotovítel'z
Adresa:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
(ďalej len zhotoviteľ )

Mesto Tuľzovka
Stľed l78, 023 54 Tuľzovka
JUDr. Ľubomír Golis, pńmátor mesta
003 1433 1

2020553315
Prima banka Slovensko, a.s.

SK58 5ó00 0000 0002 0461 7002
04y42093 42
04ý42093 16
Mgľ. Lenka Kubíková

Kulturne a spoločenské stredisko
Jašíkova |79, 023 54 Turzovka
00r45254
2020ss0389
Prima banka Slovensko, a.s.

sK83 s600 0000 0077 46829001
04U43s 23 08

lzatváraju zmluvu v tomto rozsahu azatýchto podmienok:
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I. čHnok

Pľedmet zmluvy

Pľedmetom zmluvy je zabezpečiť konštrukciu a kocky pre potreby rekordu v rámci
projektu ,, Histĺória v obraze ,, , ktorý je financovaný z prostriedkov Žilinského
samosprávneho kraja.
objednávateľ sazaväzuje poskýnúť zhotoviteľovi maximálnu súěinnosť pri zabezpečeni
diela pľojektu. Konštrukcia pre potľeby pľojektu bude drevená vo výške 1,90 m a šírke
3,50 m. Rozmeľ kociek bude prispôsobený danému rozmeru v počte 2018 kociek.
Počas rea|ízácieprác je zhotovitel'povinný konzultovať dielčie výstupy so zodpovednou
osobou objednávateľa.

II. Clánok

Zmlruvná cena a platobné podmienky

1 . Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č).1811996 Z 'z. o cenách, vyhláškou č.
8711996 Z. z. a výmerom MF SR č. R-1/199ó v zneĺi neskorších pľedpisov. Táto cena
je cenou maximálnou pre rozsah diela počas stanoveného termínu ręalizácie diela.

2. Cena za zabezpeěenie diela je stanovená na sumu 3 500,00 €. Táto suma je konečná.
Zhotoviteľ nie je platca DPH.

3. objednávateľ sa zav'ázuje vyplatiť' zhotoviteľovi po zabezpečení diela, ktoľé je
predmetom tejto zmluvy, odmenu bezhotovostne na bankový účet SK83 5ó00 0000
0077 4682 9001 najneskôr v termíne 30.09.2018

4. Zmluvné strany sa dohodli, Že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady k vyuŽívaniu
diela objednávateľom.

4. V závislosti na zdroji ťtnancovania predmetu tejto zmluvy bude cena diela podľa bodu

2. tohto článku uhľadená zo zdrojov finančných prostriedkov Žilinského samosprávneho
kľaja v sume 700,00 € a z vlastných zdrojov v sume 2 800,00 €.

5. Iné skutočnosti majúce vplyv na cenu diela musí zhotoviteľ pľelkźnať a prerokovať
a musia bý' odsúhlasené objednávateľom. Zmena dohodnutých cien je možná len po

vzájomnej dohode zmluvných strán foľmou písomného očíslovaného dodatku k tejto

Zmblľe.

ilI. ČHnok

čas a miesto plnenĺa zmluvy

l. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná činnosti smerujúce k splneniu
pľedmetu zmluvy v teľmíne od 1.8.2018 do 16.08.2018.

2. Miesto plnenia zmluvy nie je špecifikované. Predmet zmluvy bude dodaný na miesto
rea|izácie podujatia pešia zóna pred Mestsk;im úradom v Tuľzovke.
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IV. čHnok
ĎaKie ustanovenia

1. Zhotoviteľ sazaväzuje zabezpečiť zhotovenie diela a odovzdať objednávateľovi podľa
článku III. Čas a miesto plnenia zmluvy.

2. Zhotoviteľ sazaväzuje zabezpečiť dohodnuté dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
tejto zmluvy. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdanim diela objednávateľovi,
uplatní tento voči zhotoviteľovi zmluvnúpokutu vo výške 0,05 o/o z dohodnutej odplaty
zakaždý deň omeškania.

3. Zhotoviteľ sa zavđzllje pi zabezpečeni diela đodľžiavať podmienky primeranej
súčinnosti s objednávateľom.

V. čHnok
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť aúčinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami. Zanikádňom úplného splnenia všetkých záv'äzkov z nej vyplývajúcich obidvoma
zmluvnými stranami.

2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, zktoýchkaždá zo zmluvných strán dostane
po podpise dva exempláre.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moŽné vykonať len so súhlasom oboch
zmluvných strán formou písomného dodatku.

4. Zmluvné stľanyprehlasujú,žetűto zmluvu uzatvárajű slobodne avážne, bez akéhokoľvek
nátlaku, nię v tięsni alebo zaĺápadne neýhodných podmienok. S jej obsahom sa podrobne
oboznámili, úplne mu porozumeli a súhlasia s ním, ĺaznakčoho túto zmluvu vlastnoručne
podpisujú.

/,/ z'ĺl V Turzovke, dňa
/,ľ ,'łr'/

,'Uiillľ|l3 a !icl;:enSi.,ć slľsíiskJ
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V Turzovke, dňa

,1
!, / ,' v

zaobj zazhotoviteľa

jsk76174
Obdĺžnik


