
Zľ.[LUVA o DIELo č. 11
IJzavretá podl'a s 536 a násl. Zákona č.5^ryl}92.l ĄĘ. obchodného

záko n n íka p od pís aná dňa -ż,..7.: r?t2. /.J....

1. Zmluvné strany

objednávatel':

lČo:
DIČ:
Bankové spojenie :

Císlo účtu :

Zhotovitel'

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie :

Císlo účtu :
\N:

Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

003 I 433 1

2020s5331s
Prima banka Slovensko, a.s.
SK50 5ó00 0000 0002 0461 '7002

Mgr. aľt. Peter Gregvorek - reštauľátor
Košolná 61
919 0l Suchánad Parnou

4Iĺ4899l
1030ó18215
Tatra banka
262 123 0131 / 1100
sK17 1100 0000 0026 2123 0131

J

2. Pľedmet plnenia

1. Pľedmetom plnenia podľa tejto zmluvy o dielo je : ,,Reštauľovanĺe Pomníka padlým
v 1. svetovej vojne v Turzovke. " ( NKP eíslo ÚZpp 206ll- 3 ) .

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na ztlklade vypľacovanej cenovej ponuky, ktoľá bola
vybľaná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojedn aných
v tejto zmluve pre objednávateľavykoná reštaurovanie náľodnej kultuľnej pamiatky -
Pomník so sochou v Tuľzovke. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za dokumentáciu
reštaurátoľského výskumu a návrhu na reštaurovanie a spľávu z ľeštauľátoľských pľác
je zodpovedný zhotoviteľ.

3' Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky ,' Pamiatkového zámerv" v zmysle
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu _I<PIJZA -2016123114-2190837/PIE.4' Súčasťou pređmetu plnenia je vypracovanie a odovzdanie ,,Reštaurátoľskej
dokumentácie.

5' Pľedmet plnenia tejto zmluvy,, Reštauľovanie Pomníka padlým v 1. svetovej vojne
v Tuľzovke,, - je súčast'ou pľojektu - Pomník Turzovčanoĺpadlých na bojiskách
vo vojnoqich časoch". Tento projekt je financovaný prosiľedňĺctvom Nadácie
Slovenskej spoľitel'ne
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3. Cena diela

1. Za zhotovenie diela určeného v č1. 2. tejto zmluvy zap|ati objednávateľ zhotoviteľovi
sumu : =13 500100 - eur, slovom : Trinásťtisícpäťsto eur. Cena bola stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle ustanovení vyhl. č. 58611990 Zb. o cenách.

2. objednávateľ sa zaväzuje, že dokoněené práce prevezme' zap|ati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskýne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

4. Spôsob platenĺa

1. Cenu za zhotovenó dielo uhľadí objednávateľ na základe faktury, ktoľé zhotoviteľ
vystaví a odošle objednávatel'ovi na základe týchto podmienok :

faktura vo výške ' = 13 500,00 eur' slovom : Trinásťtisícpäťsto eur
bude vyplatená v termíne : do 15. december 20l8.

a. Zhotovitel' je neplatcom DPH.
b. V prípade ak faktura neobsahuje všetky potrebné náleŽitosti, je oprávnený

objednávateľ takúto fakturu vttttiť zhotoviteľovi za účelom jej opravy. V
takomto prípade plynie nová lehota splatnosti faktuľy od jej opätovného
doručenia obj ednávatel'ovi.

c. Zakaždý deň omeškania platby je objednávatel' povinný zap|atiť zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu 0,1 oÁ zakaždý deň omeškania.

2. Zaplatením faktuľovanej sumy sa rozumie deň, v ktoľom bola suma pripísaná na účet
zhotoviteľa v jeho peňaŽnom ústave.

5. Cas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia špecifikovaný podľa čl.2 tejto zmluvy
kompletne realizovať v týchto dohodnutých záväzĺých lehotách :

Začiatokprác : 27. septembeľ 2018
Ukončenie prác : 15. đecembeľ 2018
Pozn.; Z dôvodu technologickej nevyhnutnosti priazniých klimatických podmienok
je predpokladaná inštalácia v termíne : máj 2019

2. Zhotoviteľ musí minimálne 3 dni vopred upozorniť objednávateľa, že dielo je
pripľavené na odovzdanie.

3. odovzdanie aprevzatie diela sa uskutočni zapntomnosti zhotoviteľa a objednávatel'a,
4. alebo ním určeného zodpovedného pľacovníka.
5. o odovzdani aprevzatí sa vyhotoví písomný zápis, v ktorom sa uvedie celková

úroveň odovzdaného diela, ako aj v pľípade jeho zźxad s termínom ich odstránenia.
6. DodrŽanie termínu odovzdania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riađneho

a věasného spolupôsobenia obj edn áv ateľ a.

7. Po dobu omeškania objednávateľa s poskýnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ
zodpovedný za omeškanie.
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6. Záv äzky o bj ed n ávatel'a

1. objednávateľ sa zaväzuje ;
o Vytvoriť podmienky pre úspešnűrealizźrciu dięla svojím spolupôsobením.
. objednávatęľ je oprávnený kontrolovat' zhotovenie diela priebežne.

7 . Zźxäzky zhotovitel'a

1. Zhotoviteľ sazaväzuje :

o Dielo zhotoviť v súlade s poŽiadavkami objednávateľa, tj. v dohodnutom čase, cene
a kvalite azároveň sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude mať počas záruěnej lehoty
všetky dohodnuté vlastnosti.

o Zhotoviteľ poskýuje objednávateľovi zárukutrvajúcu 36 mesiacov.
o Zodpoveđá za vady diela' ktoré sú zrejmé uŽ pri jeho odovzdaní a je povinný ich

bezodkladne odstrĺĺnit'.
o Tiež zodpovedá za vady vzniknuté v zźtručnej lehote preukázateľne jeho

zavinenim.
o Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené živelĺým zźłsahom, alebo mechanickým

zásahom zapríčinen;im inou osobou.

8. Zmluvná pokuta

1. Vprípade, žę zhotoviteľ neodovzdá dielo vdohodnutej lehote' zaplati
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo qýške 0,IoÁ z dohodnutej sumy za každý deň
omeškania.

2. Uvedenú pokutu zaplati aj v prípade' že objednávateľ neprevęZme dielo pre zźtvady
brániace jeho riadnemu užívaniu.

9. Záry erečné ustanoYenia

1. Zhotoviteľ i objednávateľ súhlasia s uzavretím Zm\uvy za hoľeuvedených
podmienok.

2. Menit' alebo doplňovať text tejto zmluvy je moŽné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú ľiadne potvrdené a podpísané opľávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán.

3. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma stľanami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exempláľoch, lx pre zhotovitel'a a lx pre

objednávateľa.

v .7-., "!. 
!:.ę . .r.! *ł.. aĺu . . . ( ž. .?. . .4 ę.ft',

objednávateľ :

JUDr. Ľubomír Golis
zhotoviteľ

Mgr. art. Peter Gregvorek
ľeštaurátoľ
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