ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany
Zhotoviteľ: 	             M-fly, s.r.o.
Bernolákova 42/11
031 01  Liptovský Mikuláš
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 15298/L
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Mensák - konateľ
IČO: 36 421 472
DIČ: SK2021861138 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., 
č. účtu: 2620715532/1100

Objednávateľ:	Obec Stožok
Obecný úrad Stožok č.47
962 12 Stožok
Štatutárny zástupca: Jana Klimová – starostka obce
IČO: 00 320 293
Predmet plnenia zmluvy
Predmetom diela je zhotovenie stavby  Zelená oáza oddychu Stožok
Zelená oáza oddychu Stožok je stavba, ktorá predstavuje doplnenie existujúceho športového areálu v Stožku o Ďalšiu aktivitu – lanový park a volejbalové ihrisko. 
Lanový park je športový areál, ktorý je tvorený rôznymi lanovými prekážkami zostavených z lán (syntetických, oceľových alebo prírodných), trámov, guľatiny a ďalších prvkov. Tieto prekážky sú zavesené nad zemou v korunách stromov vo výške 6 až 12m. Detská trasa vo výške od 1 do 2m. 
Druhou časťou stavby je vybudovanie volejbalového ihriska – beach /plážového/ volejbalu. Hracia plocha predstavuje pieskovú plochu pre umiestnenie jednej hracej plochy s rozmermi 8x16ms voľnou plochou po stranách š. 3000 mm. Hracia plocha bude ohradená betónovým múrikom v. 250 mm vyvýšeným od okolitého terénu a oplotená ochrannou sieťou v. 6000 mm na oceľových stĺpoch. Vonkajšia plocha za oplotením bude vyložená dlažbou š. 1500 mm lemovanou obrubníkom.
Súčasťou stavby je aj drobná stavba príručného skladu a obslužného materiálu s lezeckou stenou s rozmermi 5,5 x 5,5 m, vyprojektovaná v časti volejbalové ihrisko.

Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za vykonanie diela dohodnutú cenu.

ČAS A MIESTO PLNENIA
 Termín zhotovenia prác: 4 mesiace od podpisu zmluvy.
Miesto plnenia: Stožok
V prípade:
a/ naviac prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
b/ obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok a nepredvídateľných prekážok,
c/ výskytu zvláštnych okolností, ktoré majú vplyv na dodržanie termínu,
má zhotoviteľ právo na posunutie lehôt uvedených v bode 3.1.
CENA DIELA
Cena za zhotovenie stavby „Zelená oáza oddychu Stožok“ je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a 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, v platnom znení nasledovne:
- navrhovaná zmluvná cena za celý predmet
zákazky bez DPH: 66.957,00 €
- DPH 20 %: 13.391,40 €
- navrhovaná zmluvná cena za celý predmet
zákazky s DPH 80.348,40 €
Slovom: Osemdesiattisíc tristoštyridsaťosem Eur štyridsať centov.
Cena za zhotovenie stavby „Zelená oáza oddychu Stožok“ je konečná, stavebné dielo zrealizujeme v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.
K zmene dohodnutej výšky ceny môže dôjsť len:
- pri zmene sadzby DPH
- pri zmene rozsahu plnenia zmluvy, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku
PLATOBNÉ PODMIENKY
Predmet zákazky bude fakturovaný po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.
Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 90 dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade nerealizovania stavby nebude zhotoviteľ fakturovať vôbec a v prípade nerealizovania časti stavby, nebude fakturovať nerealizovanú časť.
Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti obvyklé pre vyhotovenie faktúr podľa § 15 odst.2. zák. č. 289/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.


PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa týkajú výkonu jeho činnosti.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach ktoré spôsobil svojou činnosťou a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami, ktoré sú uvedené v § 46 písm. d, zákona č. 50/7673 v znení neskorších zmien a doplnkov.
Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník sa končí dňom odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že „strpí“ výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť“.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- poskytovateľ a ním poverené osoby
- útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
- najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
- osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela.
Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný tieto nedostatky a drobné vady odstrániť v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
Objednávateľ zadrží 10% z ceny diela na kolaudačnú ratu, ktorú uhradí po odstránení chýb a nedorobkov zistených pri kolaudačnom konaní a po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela ako celku (najviac 6 mesiacov od odovzdania stavby objednávateľovi do užívania). Odstránenie chýb potvrdí odberateľ v Zápise o odstránení chýb a nedostatkov.
ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba na dielo sa stanovuje na 24 mesiacov.
Objednávateľ bude počas záručnej doby dodržiavať technicko-prevádzkové podmienky.
Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia alebo poškodenia živelnou pohromou.
PRÁVNE VZŤAHY A DOSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY
Všetky vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Podstatným porušením na strane zhotoviteľa je:
a/ vadné plnenie na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil,
b/ nárokovanie si zvýšenia ceny predmetu zmluvy v prípade ním vadné zostaveného rozpočtu a tým aj ceny predmetu zmluvy.
Až do odstránenia týchto nedostatkov nie je objednávateľ povinný vykonať úhrady a nie je v omeškaní s platením.
ZMLUVNÉ POKUTY
 Objednávať sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu odovzdania diela v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nedokončenej časti diela za každý kalendárny deň omeškania.
NÁHRADA ŠKODY
Pri uplatnení úhrady škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami paragrafov 373 – 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
RIEŠENIE SPOROV
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Ďalšie zmluvné podmienky budú predmetom rokovania pri podpise zmluvy v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného obstarávateľa a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva o dielo nadobudne platnosť iba v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov (NFP) medzi objednávateľom ako prijímateľom NFP a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako poskytovateľom NFP. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o dielo bude platnosť ZoD ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.


Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- príloha č. 1 – Rozpočet stavebných prác 



V Stožku  dňa 04.10.2012              			V Liptovskom Mikuláši   dňa 04.10.



																				                                                                     ............................................				...............................................
za objednávateľa                                             		 za zhotoviteľa
Jana Klimová 						Ing. Peter Mensák 
starostka						konateľ





