ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany
Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Gabriela Belanyiová, podpredseda predstavenstva
42299268
2023528463
Československá obchodná banka, a.s.
SK 35 7500 0000 0040 1568 9224

zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012.
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Ancile, s.r.o.
Šafárikova 339/21, Revúca 05001
Štefan Nitriansky
OTP Banka
SK71 5200 0000 0000 1662 0116
48306835
2120126954

Zapísaný v obchodnom registri: Oddiel: Sro Vložka číslo: 28617/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Preambula
Objednávateľ – oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko (ďalej aj OOCR) sa
stala oprávneným prijímateľom finančnej dotácie poskytnutej Banskobystrickým
samosprávnym krajom (ďalej aj BBSK), so sídlom na Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 97401.
BBSK uzavrelo s OOCR Zmluvu č. 661/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok
2016. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie za účelom podporenia projektu
s názvom: Zaobstaranie replík historických zbraní. Podmienky podpory projektu sú
špecifikované v Zmluve a OOCR je povinná postupovať pri plnení predmetu Zmluvy v súlade
s jednotlivými ustanoveniami Zmluvy a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa a objednávateľovi odovzdá nižšie špecifikované dielo s pracovným názvom:
„Repliky historických zbraní – delo (ďalej aj Dielo 1), baranidlo (ďalej aj Dielo 2)
a katapult (ďalej aj Dielo 3)“, súhrnne ďalej len „Dielo“.

1.1.1 Technické parametre Diela 1: Delo – verná replika renesančného „bebekovského“ dela,
vyrobeného podľa originálnej hlavne nachádzajúcej sa na hrade Krásna Hôrka, doplnená
o masívnu drevenú lafetu ručne okutú, vypracovanú podľa zachovaných predlôh. Technické
údaje: dĺžka hlavne 250 cm, váha cca 1000 kg + cca 300 kg lafeta.
1.1.2 Technické parametre Diela 2: Baranidlo – replika masívneho dreveného baranidla
s pojazdom a strieškou proti nepriateľským strelám. Technické údaje – dĺžka baranidla cca 4,5
m, výška 2,5 m.
1.1.3 Technické parametre Diela 3: „Katapult“ – replika historického stroja, používaného na
dobýjanie a obranu hradov. Technické údaje – dĺžka max 4,5 m, výška s ramenom 3 m, šírka
2,5 m
1.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi odmenu za plnenie predmetu Zmluvy
v zmysle čl. IV. Zmluvy.

Článok II.
Miesto a doba plnenia
2.1. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní finálnej verzie Diela podľa špecifikácií v článku
I. Zmluvy, najneskôr do 31.8.2016.
2.2. Za odovzdané Dielo sa považuje odovzdanie Diela 1, Diela 2 a Diela 3 u výrobcu
(prevádzka: Ratkovské Bystré 190). Súčasťou odovzdania Diela je podpísanie preberacieho
protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2.4. Dňom riadneho dodania Diela je deň prevzatia Diela objednávateľom.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať kompletnú výrobu Diela v súlade s požiadavkami
objednávateľa v zmysle čl. I. Zmluvy.
3.2. Zhotoviteľ môže prípadné zmeny v Diele vykonať len s písomným súhlasom
Objednávateľa, na základe predchádzajúcej písomnej informácie, ktorú zhotoviteľ zašle
objednávateľovi.
3.3. Zhotoviteľ je počas zhotovovania diela povinný informovať objednávateľa o
skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zhotovenie diela.
3.4. Záručná doba na Dielo je 24 mesiacov odo dňa dodania diela v zmysle čl. II, bodu 2.4.
Zmluvy. Záruka neplatí na škody spôsobené z iných dôvodov (napr. vandalizmus, krádež,
prírodné živly ap.)
3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na požiadanie umožní v priebehu výroby diela povereným
zástupcom objednávateľa účasť pri činnostiach, pri ktorých je to technicky možné, a to za
účelom kontroly plnenia tejto Zmluvy a za účelom prípadného pripomienkovania realizácie
počas výroby diela.
3.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
3.7. Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže
objednávateľ
a) požadovať odstránenie vád opravou diela, alebo
b) odstúpiť od zmluvy.
3.8. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po
tom, ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok podľa písm. a)
alebo b) bodu 3.7., článku III. Zmluvy.
3.9. Objednávateľ je povinný priebežne poskytovať zhotoviteľovi riadnu súčinnosť pri
zhotovení diela, spočívajúcu najmä v promptnej komunikácii so zhotoviteľom.
3.10. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať kvalitu,
spôsob plnenia a súlad so zadaním diela, resp. s touto zmluvou.
3.11. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za zhotovenie a dodanie Diela
v zmysle čl. IV. Zmluvy.

čl. IV.
Odmena a platobné podmienky
4.1. Konečná dohodnutá cena za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa článku I. je
15 500 ,- EUR (slovom pätnásťtisíc päťsto EUR). Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
4.2. Objednávateľ uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového
dokladu – faktúry bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví zmluvy nasledovne: Zhotoviteľ

vystaví faktúru za plnenie predmetu zmluvy podľa článku I. vo výške 15 500,- EUR (slovom:
pätnásťtisíc päťsto EUR). Faktúru vystaví najskôr v deň odovzdania Diela v zmysle čl. II.
Zmluvy. Faktúra bude so splatnosťou 14 dní. Súčasťou faktúry je preberací protokol
a fotodokumentácia plnenia predmetu Zmluvy. Objednávateľ preddavok na realizáciu Diela
neposkytuje. Právo k fakturácii vzniká zhotoviteľovi dňom ukončenia dodania predmetu
zákazky.

4.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona
č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú
uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je
to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne
plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.

Čl. V.
Zmluvná pokuta
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
5.1. Pri nedodržaní v zmluve dohodnutého termínu dokončenia Diela má objednávateľ nárok
na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 0,02% z ceny Diela za každý deň omeškania.
5.2. Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením konečnej faktúry, má zhotoviteľ nárok na
zmluvnú pokutu od objednávateľa vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5.3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na zhotovenie diela a to najneskôr do 15.
decembra 2016 neodovzdá a nevyfakturuje v zmysle Čl. 4 ods. 4.2. Zmluvy a tým neumožní
zhotoviteľovi vyúčtovať poskytnutú dotáciu v zmysle Zmluvy uvedenej v preambule tejto
Zmluvy, čo má za následok povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu poskytovateľovi, túto
povinnosť na seba preberá v plnej výške zhotoviteľ.
čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy
6.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia povinností
druhej zmluvnej strany, ak zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť stanovenú touto zmluvou,
nezjednala nápravu ani v dodatočnej 15-dňovej lehote písomne poskytnutej v oznámení na
zjednanie nápravy druhou zmluvnou stranou.
6.2. Účinky odstúpenia od zmluvy plynú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

čl. VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dva rovnopisy.
7.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po
dohode oboch zmluvných strán.
7.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka na webovom sídle objednávateľa.
7.4.
Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa
zmluvné strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7.5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva
bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa 12.8.2016

––––––––––––––––––––––––
za objednávateľa
MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva

_______________________
za objednávateľa
Ing. Gabriela Belanyiová
podpredseda predstavenstva

V Revúcej dňa 11.8.2016

–––––––––––––––––––––––
za zhotoviteľa
Štefan Nitriansky

