
l. Zhotoviteľ:

2. Objednávatel'
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Zmluva o dielo Č. 012/2014

Obchodné meno: RACIO HOUSE spol. s.r.o.
Sídlo: Vyšné Ružbachy 18
IČO: 44651503
IČ DPH: SK 2022770343
Zapísaný v OR: Okresný súd Prešov,
oddiel: Sro,VI.Č.2123/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Podolínec
Číslo účtu: 2615612758/0200
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Vlastislav Baláž

(ďalej ako "zhotovite!''')
a

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Sídlo: Važecká 3,08005 Prešov
IČO: OO 691 968
DIČ: 2021303042
Zapísaný:
oddiel:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000511865/8180
Oprávnený konať: MVDr. Anna Suchá

(ďalej ako "objednávatei''')

I.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom registri.

II.
Všeobecné ustanovenia

l. Zhotovite!' sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávate!'a dielo.

2. Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotovite!'ovi dojednanú cenu podl'a
článku VII tejto zmluvy.

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovite!'a dodať pre objednávate!'a stavbu: Výstavba altánku
a drevenej dielničky. Podľa podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Zhotovite!' sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo materiálu na splnenie diela pod!'a tejto zmluvy.

IV.
Vykonanie diela

1. Zhotovite!' sa zaväzuje na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III tejto
zmluvy s termínom začatia plnenia 3.12.2014 a s termínom končenia plnenia do 12.12.2014.



2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ pokynmi objednávateľa.

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný
objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň
odovzdania diela.

V.
Povinnosti objednávateľa

l. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

VI.
Povinnosti zhotoviteľa

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania potrebného montážneho
materiálu.

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú
potrebné na jeho užívanie.

VII.
Cena diela

l. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je určená na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán a to: 6659,93 EUR bez DPH, DPH 20% l 331,99 EUR, celkom
7991,92 EUR.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej
zhotovitel'om do 14 dní po odovzdaní diela a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený
v záhlaví tejto zmluvy.

VIII.
Záručná doba

l. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho
protokolu.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých
objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo
poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.

4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotovitel' zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich
písomného oznámenia objednávateľom.

IX.
Sankcie

l. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotovitel'om (čl. IV bod l zmluvy) je zhotoviteľ
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný
zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



X.

Ostatné / dojednania

l. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné
zmluvné účely.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne
ďalšími právnymi predpismi.

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť
podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné,
vážne, zrozumitel'né a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Vyšné Ružbachy, dňa 3.12.2014
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zhotoviteľ


