Zmluva o dielo
číslo
objednávate|'a:
A|2l 42127
l ||
číslozhotovite|'a:
uzavretá podl'a s 536 a nasl. zákona č. 5|3l1gg1 Zb. obchodnéhozákonníkav znení
neskorších
predpisov

ČHnok I.
Zm|uvnéstranv
1.1.

objednávate|o:

Zastupeny:
obchodny register:
Bankovéspojenie:

Slovensky vodohospodársky podnik, štátnypodnik
odštepnj,závod Košice
Dumbierska14,041 59 Košice
Správa povodiaLaborca Michalovce
/ajanského
3, 071 80 Michalovce
Ing. Ján Tkáč'riaditef Správy povodia Laborca Michalovce
okresny sťrdKošice I.
oddiel: Po; VloŽka číslo:266N
Deria banka Slovensko a.s.'pobočkaKošice

(ďalej ako,'objednávatel.'.
)
l.2.

Zhotovitel':

Zastupeny:

Bankovéspojenie.
(ďalej ako,,zhotoviteť..)

obec Pčolinné
Ing,Zuzana GajdoŠor-á
IČo: t)-^,J3q-'i
DIČ:
V,,i 3

Č.ri.: } .N .. 2 C7,5 .,,2/ O Z C:c.l

Článok II.
Predmet zmluly a termín plnenia
Predmetom zmluvy je rea|izácia prác v rozsahu podfa špecifikácie prác s vyznačenímriseku
a potrebn;fchnáležitostív prílohe- Príloha č. 1 k tejto zmluve.
Názov predmetuzmluvy:

opatreniana ochranu pred povodřami a riešenienásledkov
mimoriadnej situácie

Miesto rea|izácieprác: Pčolinné
katastrálne zemie: Pčolinné
tok: Pčolinka,DVT č.118 Vrchpoťnypotok, DVT ě. 121Konopianka
rkm: 9,500- I I,100 :
Termínplnenia: od 1.06.2011 do 30.11.20|1
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ČHnot< III.
Cena a p|atobnépodmienky
objednávatel' uhradí za vykonanie prác v rozsahu predmetu zmluvy zhotovitel'ovi 5%
z celkovej ceny práce zamestnancov najviac vo v;fške celkovej ceny práce vypočítanejZo
Sumy dvojnásobku životnéhominima poskyovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, tj.
v zmysle platn;fchpredpisov.
Cenu za z|totovenie prác v rozsahu 5 Yo celkovej ceny prác podťa ods. l článku III uhradí
objednávateÍ zhotoviteťovi na základe dařovych dokladov - faktrir, ktoré zhotoviteť vystaví
a odošle objednávateťovi raz mesačne na zák|ade zist'ovacích protokolov o skutočne
realizovanych prácach potvrdenych príslušnym poverenym zamestnancom objednávate|a.
Potvrdenf zisťovací protokol o skutočne rea|izovan;fchprácach musí tvoriť neoddelitefnri
s čast'faktriry.
Lehota splatnosti fakt ry je 30 dní od jej doručeniaobjednávateťovi.
Ak zhotoviteť využije jednorazovy príspevok v sťrladeSo zákonom číslo: 512004 Z.z.
anadvázne na ust. $ 50 j, ods. 5, zákona číslo: 37312010Z.z., na pracovné náradie,
objednávateťposkyne spoluričasť
vo vyške 5% preukitzanychnákladov na pracovnénáradie,
jedno
maximá|ne2,00 EUR na
pracovnémiesto.
objednávateťpotvrdzuje, žeje platiteťomDPH.
Zhotoviteťpotvrdzuje, že jelnieje platiteťomDPH.

Clánok IV.
Práva a povinnosti zm|uvnych strán
obj ednávateťposkyne zhotovitel'ovi:
-

zoznam oprávnenych osÓb objednávateťa,ktoré budri vstupovaťna miesto vykonu prác
Za ričelom vykonu funkcie koordinácie prác, dozoru alebo inej činnosti srivisiacej
so zhotovenímpredmetuzmluvy,

. miesto vykonu prác pred začatímprác. Zm\uvné strany vyhotovia a podpíšu Zápis
o odovzdaní aprevzatímiesta vykonu prác,
- špeciírkáciuprác s podrobnym popisom požadovanychprác a spÓsobom ich vykonania'
. príslušné
povolenia potrebnék vykonu predmetutejto zmluvy,
- odbornri inštruktáŽk vykonu prác,
- drobnri mechanizácíu aj s obsluhou,
. mechanizáciu a dopravu na zabezpečenie odvozu vyťaženych nánosov, naplavenín
a drevnej hmoty na skládku určenriobcou.

Zhotovitel':
- predloží objednávateťovi zoznam osÓb,
so zhotovenímpredmetu zmluvy,

ktorí budťr vykonávať práce srivisiace

- určí zodpovedn
osobu
s objednávateťom'

prác,

-

za

riadenie

koordináciu

prác

a komunikáciu

zabezpečípracovné ochrannéprostriedky' ošatenie,vstupnu zdravotnri prehliadku osÓb
podieťajricichSa na vykone prác, potrebnéškoleniaBOZP a ochrany pred požiarmi,

. zodpovedá zabezpečnost'a ochranu zďtavia a ochranu pred požiarmi na stavenisku,musí
dodržiavaťprotip ožiane opatrenia a opatrenia proti škodám,ktoréby mohli vzniknriť na
majetku a zdravíosÓb,
- zůezpečí lokalitu pre skládku vytaženych sedimentov resp. biologicky rozloŽitel'ného
odpadubezodplatnepre potrebySVP, š.p.'
- je povinny viesťpracovn denník(stavebnydenník)odo dĎa prevzatia miesta qi,konu prác
do termínuukončeniaprác,
- počas vykonávania prác nesmie svojou činnosťou bezdÓvodne obmedziť plynulost'
prevádzkv (premávky) na okoliqfch cestnych komunikáciách,
- zodpovedá za škody, ktoré spÓsobia jeho zamestnanci na majetku objednávateÍa ana
zdraví zamestnancov objednáv ate|,a,
. je povinny pri plnenípredmetutejto zmluvy postupovaťs odbornoustarostlivost'ou,
- vyhotoví Zápis o odovzdani a prevzatí prác, ktory podpíšu oprávnení zástupcovia
obidvoch zmluvnych strán. Zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi aj kÓpiu stavebného
denníka.
Zm|uvnéstrany sri povinnédodržiavaťvšeobecnezáváznéplatnépredpisy, technickénorÍny
a podmienky tejto zmluvy. ZhotoviteÍ Sa bude riadiť qfchodiskov;fmi podkladmi
objednávateťa,pokynmi objednávateta, zápismi a dohodami oprávnenych osÓb zmluvnych
strán a vyjadreniami dotknutych orgánov štátnejsprávy a obce.

Článok V.
Spoločnéa záv erečné
ustanovenia
Ak nie j" u tejto zmluve o dielo dojednanéinak, platia ustanoveniazél<ona
č. 51311991Zb.
obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov a ostatnévšeobecne závázné právne
predpisy platné nauzemí SR.
Zm|uva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch' zktorych každá strana obďržípo dvoch
rovnopisoch.
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Zmluvu je moŽné menit' alebo clopíĎat'len f,ormou
písomnych dodatkov odsuh1asenych
oprávnenymi zástupcami oboch zmluvn1,chstrán.
Zm|uva nadobrida platnost'. dřom jej podpísania
oprávnenymi zástupcami obidvoch
zmluvn1zchstrán a ričinnost'dĚomnasteau.1ucirnpo jej
dni
zverejneniapodl,a$ 47a zákona
č. 546l2ffia Z.z." ktorym Sa dopíRa zákon Č.
4)lt964 Zb" občiansky zákonník v znení
neskoršíchpredpisov. Touto zmluvou sa riadia
tiež právne vzt,ahy zmluvnych strán
vypl)yvajucez predmetuzrnluvy.v obdobíod.jej
podpisu do Jn"
ťrčinnosti
tejto
zmluvy.
""o"ti.j"".ia
Zm|uvnéstrany srihlasiaso zverejnenímzmluvy podl'a
zákona č. 2I1]2OOOZ.z. o slobodnom
prístupek inform áciám v zneníneskoršíchpredpi
sov.
obe stranyvyhlasuju'Že so zmluvou sa oboznámili jej
as
obsahomsuhlasia.

objednávatel':
V Michalovciach, dřa
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