ZMLUVA O DIELO (návrh)
č. /2017
uzavretá podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka
1. Objednávateľ: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Sídlo: 048 01 Rožňava, Lipová 3
Štatutárny orgán: Mgr. Iveta Kyselová, riaditeľka
Právna forma: Rozpočtová
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj Košice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK27 8180 0000 0070 0046 1562
BIC: SPSRSKBA
IČO: 31297790
DIČ: 202145192
Kontaktná osoba:Erika Kračunová, vedúca ETS
Telefón: 0587880913
Net: kniznica-rv.sk
E-mail: kniznica-rv.sk, riaditel@kniznica-rv.sk
2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN :
BIC :
(ďalej aj ako „Zmluvné strany“)
sa dohodli na tejto Zmluve o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)
Článok I
Predmet zmluvy o dielo
1. Predmetom zmluvy o dielo je: Klimatizácia podkrovných priestoroch budovy knižnice
2. Špecifikácia predmetu diela je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – v zmysle projektu
„Klimatizácia v podkrovných priestoroch budovy knižnice“
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zmluvy vykoná podľa požiadaviek Objednávateľa,
na základe Objednávateľom predloženého projektu
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dielo odovzdať do 10.07.2017.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že za predmet plnenia podľa svojich požiadaviek zaplatí
dohodnutú odmenu po odovzdaní diela.

Článok II
Odmena za dielo a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu za dielo vo výške xxxxxx eur
(slovom: xxxxxxx eur).
2. Dohodnutá odmena je konečná, vrátane DPH a zahŕňa akékoľvek náklady Zhotoviteľa
(náklady spojené s dopravou, náklady na materiál) na vykonanie diela.
3. Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi zálohu na vyhotovenie.
4. Podkladom pre platby Objednávateľa sú faktúry vystavené Zhotoviteľom.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu diela prevodom na bankový účet zhotoviteľa
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr do 30 dní po odovzdaní diela.
6. V prípade nedodržania platobných podmienok zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ si
uplatní nárok na účtovanie úrokov z omeškania.
7. Objednávateľ ani Zhotoviteľ nie sú v omeškaní so splnením svojich záväzkov z dôvodu vyššej
moci.
Článok III
Termín a miesto plnenia
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní zhotoviteľovi v čase najskôr od 20.06.2017 predmet
zmluvy v ním určenom priestore zrealizovať.
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dielo sa bude zhotovovať termíne do 10.07.2017
3. Dielo bude umiestnené v podkrovných priestoroch budovy Gemerskej knižnice v Rožňave,
na ul. Lipovej 3., v objekte, ktorý vlastní Košický samosprávny kraj a spravuje ho na základe
zriaďovateľskej listiny Objednávateľ.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nebude v omeškaní s ukončením prác po dobu,
počas ktorej nemohol svoje povinnosti plniť následkom neumožnenia realizácie zo strany
Objednávateľa.
Článok IV
Záruka
1. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov odo dňa
prevzatia diela. Pri prevzatí diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi záručný list
2. Objednané dielo nesmie byť prevádzkované objednávateľom skôr, ako obdrží záruku a
pokyny pre prevádzkovanie a uvedenie diela do prevádzky.

3. V prípade, že objednávateľ bude prevádzkovať zmluvné dielo pred oficiálnym odovzdaním,
stráca nárok na záruku diela.
4. V prípade sporu sa strany do 3 dní v zmysle platnej legislatívy dohodnú o spôsobe a čase
odstránenia sporného bodu a to písomnou formou.
5. Oprávnenosť reklamácie v prípade nezhody (objednávateľ-zhotoviteľ), túto rieši súdny
znalec v danom odbore, súdnoznaleckým posudkom (odbor nábytok a bytové doplnky,
umelecké remeslá, podľa zaradenia diela), ktorého zabezpečí strana, ktorá sa cíti byť
poškodená a to do troch týždňov odo dňa písomného podania reklamácie. Táto strana znáša
preddavkovo trovy na vyhotovenie znaleckého posudku. Trovy súdneho znalca hradí
neúspešná strana. Neúspešnej strane zároveň plynú penále z omeškania. V prípade
vstúpenia do sporu súdnym znalcom sa výroba a realizácia pozastavuje o čas predloženia
súdnoznaleckého posudku súdnym znalcom do ukončenia sporu. Ďalej spor bude riešený
súdnou cestou.
Článok V
Ďalšie dojednania
1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi elektrický prúd a sociálne zariadenie.
Článok VI
Trvanie zmluvy
1. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa končí:
a) uplynutím doby, na ktorú bola táto Zmluva dojednaná,
b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
c) výpoveďou tejto Zmluvy jednou Zmluvnou stranou.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vystavená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom jej zverejnenia na
webovej stránke Objednávateľa podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
3. Právne skutočnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení, Autorského zákona v platnom znení
a ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré môžu mať alebo
majú vzťah k právnym a iným skutočnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy.
4
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že Zmluva nebola

uzatvorená v tiesni, za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.
V Rožňave, dňa V Rožňave, dňa
........................................... ...........................................
Objednávateľ: Zhotoviteľ:
Mgr. Iveta Kyselová
Gemerská knižnica P. Dobšinského, Rožňava

