ZMLUVA O DIELO č. 20 155/011/AB
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec
Šmigovec 54, 067 73 Ubľa
31951201
Mgr. Vladislav Marčák, správca farnosti
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN SK66 0900 0000 0050 6442 0904

(ďalej len objednávateľ)
a
Zhotoviteľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
Vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
31755194
PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka
Mgr. Zuzana Tahy, vedúca ORA
Štátna pokladnica Bratislava
SK09 8180 0000 0070 0006 8939
SK65 8180 0000 0070 0006 8998

(ďalej len zhotoviteľ)

Táto zmluva je uzatvorená v rámci projektu Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry
Cyklistického chodníka ikon, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Čl. II
Predmet zmluvy
1)

2)
3)

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať reštaurovanie mobiliáru gréckokatolíckeho
chrámu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke:
- Ikonostas a prestol (ÚZPF č. 621/1-9)
- Truhlica (ÚZPF č. 623/0)
- Kríž procesiový (ÚZPF č. 622/0)
- Kríž procesiový (ÚZPF č. 10181/0)
Podrobná špecifikácia prác je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce na diele podľa dohodnutých lehôt ukončených
jednotlivých etáp diela zhotoviteľovi zaplatiť cenu podľa čl. IV zmluvy.
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Čl. III
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy
1)
2)
3)

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi do 31.12.2015.
Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo
prevziať aj v skoršom termíne.
Miesto plnenia diela bude u zhotoviteľa.
Čl. IV
Cena diela

1)

Cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, na základe ocenenia jednotlivých reštaurátorských úkonov, ktoré
sú uvedené v Prílohe č. 1:
Celková cena
16 256,00 €
Dodávateľ nie je platcom DPH.

2)

Cena uvedená v čl. IV bode 1 tejto zmluvy je konečná, bez možnosti navýšenia.
Čl. V
Platobné podmienky

1)
2)
3)
4)

5)

Platby za dielo zo strany objednávateľa budú realizované bankovým prevodom na účet uvedený
v čl. I, na základe faktúr vystavených zhotoviteľom.
Fakturácia sa bude realizovať priebežne, na základe vzájomnej dohody zmluvných strán po
zrealizovaní príslušnej časti diela.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, súpis skutočne vykonaných prác
a cenu. Prílohou každej faktúry bude aj CD s fotografiami vykonaných a fakturovaných prác.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
1)
2)
3)
4)

5)

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonania prác na diele, zaväzuje sa, že dielo bude vykonávať
s odbornou starostlivosťou.
Zhotoviteľ pri vykonávaní diela v plnej miere zodpovedá za povinnosti vyplývajúce mu
z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia na zabezpečenie ochrany predmetu plnenia
zmluvy pred poškodením.
Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody, ktoré spôsobí na majetku objednávateľa pri
vykonávaní diela. Počas celej doby vykonávania diela musí dielo poistiť voči krádeži a živelným
pohromám.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prácach postupovať podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového
úradu Prešov číslo PO-11/0392-02/952/Vk zo dňa 21.01.2011, počas realizácie diela
spolupracovať a konzultovať práce s KPU Prešov a pri odovzdávaní diela odstrániť prípadné
nedostatky podľa požiadaviek KPU Prešov.
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6)

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú podávať žiadne informácie o prácach na diele tretím
osobám, okrem zástupcov kontrolných subjektov uvedených v článku X, bode 4.

Čl. VII
Odovzdanie diela
1)

2)

3)

Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
v dohodnutom mieste plnenia v termíne podľa tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela bude
vyhotovený protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. V protokole bude uvedený
skutočný stav vykonaných prác na diele v okamihu jeho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia
objednávateľom.
Súčasťou odovzdaného diela je aj reštaurátorská dokumentácia v zmysle § 6 vyhlášky MK SR č.
16/2003 Z. z., ktorú zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí
diela.
Ak zhotoviteľ predpokladá odovzdať dielo pred zmluvne dohodnutým termínom, písomne
vyzve objednávateľa najmenej 30 pracovných dní.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
1)
2)

3)
4)

5)

6)

Záručná doba na vyhotovené dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu protokolu
o vrátení diela objednávateľom.
Nebezpečenstvo z vád diela (zničenie, poškodenie) prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa
okamihom podpisu protokolu o vrátení diela. Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady (vady, ktoré
nebolo možné pri odovzdaní odhaliť). Objednávateľ je povinný tieto vady diela reklamovať
zhotoviteľovi písomne ihneď po zistení bez zbytočného odkladu.
Zhotoviteľ je povinný sa k reklamácii písomne vyjadriť najneskôr do 5 pracovných dní od jej
prevzatia. Ak sa k reklamácii nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie.
Počas záručnej doby je objednávateľ oprávnený uplatňovať nároky vyplývajúce zo záruk
a zhotoviteľ je povinný zistené závady na vlastné náklady bezodplatne odstrániť v lehote
maximálne 30 dní.
Ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni závadu, je objednávateľ oprávnený odstrániť
závadu sám alebo poveriť jej odstránením tretiu stranu. Náklady, ktoré takto objednávateľovi
vzniknú, znáša zhotoviteľ.
Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametrov diela stanovených dotknutou
dokumentáciou, touto zmluvou, príslušnými predpismi, ako aj usmerneniami a požiadavkami
objednávateľa resp. príslušného krajského pamiatkového úradu.

Čl. IX
Zmluvné pokuty
1)
2)
3)

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr po dobe splatnosti má zhotoviteľ nárok
vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy, a to za každý deň omeškania.
V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom plnenia má objednávateľ nárok vymáhať pokutu
za každý deň omeškania 0,05% z ceny v zmysle čl. IV zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej ceny uvedenej v článku IV
a objednávateľ má možnosť uplatniť náhrady škody, ak neboli dodržané podmienky úplného
prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ
dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným
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spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ
povinný vrátiť poskytnutý projektový grant.
Čl. X
Ďalšie dojednania
1)

2)

3)

4)

Odstúpiť od tejto zmluvy možno písomným podaním doručeným druhej zmluvnej strane.
Zmluvná strana môže odstúpiť vtedy, ak druhá strana poruší zmluvnú povinnosť podstatným
spôsobom. Pre tieto účely sa porušením podstatných zmluvných povinností rozumie:
a) vykonávanie diela v rozpore s touto zmluvou aj napriek písomnému upozorneniu
objednávateľa,
b) neuhradenie ceny objednávateľom podľa dohodnutých platobných podmienok.
Pre nárok na náhradu škody platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka s tým, že na
tento nárok nemá vplyv zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania podľa čl. IX tejto
zmluvy, či prípadné odstúpenie podľa čl. X tejto zmluvy.
Práva a povinnosti zmluvný strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády
Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný
mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný
mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom
a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj
všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich
s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou
v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1)
2)
3)
4)

Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
písomného dodatku podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán,
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle karpatskecerkvi.org.
Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude
zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.
V Šmigovci, dňa ....................
Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa ....................
Za zhotoviteľa:

........................................................
Mgr. Vladislav Marčák
správca farnosti Šmigovec
a filiálky Hrabová Roztoka

........................................................
Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA

Obnova drevených chrámov,
skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

