
ZM.LUVAO DIELO
uza^'orenĹi podľQ.t jJó a núsl. zúkoncl č' 513/199] Zb. obchoĺlný zĺikonnĺk l, znení neskorších

pred1li,sol, (ĺl'a lej l e n,' Znĺ ĺ uva " )
medzi

Zhotovitel':
Názov: MALAXA s.ľ.o.
Sícllo: Nádražná75l2
Mesto/obec. 907 0l Myjava
IČo: 34116214
lČ opu: SK20203756l0
DIČ: 2O2O3756rc
Bankové spojenie: Tatra banka. a.s'
IBAN: SK47 1100 0000 0026 Z9Z7 0B9t
SMFT kód: TATRSKBX
Zapisaný v obchodnom ľegistri okľesnélro súdu Trenčĺn, ĺlddiel: Sľo, vložka č

Zashrperrý: Miľoslav Michalka. konateľ

18687/R

Kontaktná osoba:
Email na kontaktnú osobu:
Teletónne číslo na kontakĺrú osobu:

(d'alej len,.zhotovitel"')

objednávatel':
Názov:
Sídlo:
Mesto/obec:
lČo:
DIČ:

Zastťrpený:

(d'alej lerr ..obj ednávatel"')

Ing' aľclr. Ladislav Miclralka
LadislavMichalka@grnail. com
+42t 903 918 817

obec Krajné
obecný ĺľad č.52
91616 Kľajne
00311715
202t079698

JUDr. Ján Konečník, staľosta

a

(Zhotovitel' a objednávatel' d'alei tiež spoločne ako''Znrluvné strany")
ZMLUVNE STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJUCOM:

Článok l. PREDMET ZMLUVY
l,Pľednretorntejto Znlluvl;jezáväzokZhoĺoviĺel'a,žepreob'jeĺlnúl,clte!'azhotovíDielo,ktoréje
bližšie špeci1ikované r, tejto Zlnluve (ďalej len ,.Dielo") a toto Dielo mu oclovzĺlá a udelí
objednávateI'ovi súhlas na jelro pouŽívanie podl'a tejto Znlul,jl, a záväzok Ob.iednál,ctte ľa Dielo
pľevziat' a zaplatit' zaň cenu dohodnutu v tejto Zltlluve.
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Clánok II. ZADANIE A ROZSAH DIELA
1, Zadanín Diela je vypľacovanie projektor'ej dokunrentácie na stavebllé por'olenie zateplelria a
r'ýmeny ústľednélro kúrerria v objekte Zdravotneho strediska v obci Kĺajné.
2, Dielo pod rrázvom.,Energetická úspora zdľavotného strediska, Kľajné" v rozsalru:

Zanreranie objektu: pôdorvs, polrlady. ľez, pohľad na stľeclru so súčinrrost'ou obecnélro
úradu a nájomníkot' l' ľiešenom objekte.
Návrh riešenia zateplerria objektu, streclry a zĺĺkladov. Návrh riešenia farebrrosti a tektoniky
objektu.
Projekt SP architektúry (súčasný stav a navrhovarrý stav: pôdorys' polrl'ady' rez. pohl'ad rra
strechu). statický posudok, teplotechrrické posúdenie (sťrčasný stav vs navľlrovaný stav'
energetické lrodnotenie. tepelný odpor' spcltreba tepla na vykttľovatrie)' pľojekt SP
ústľednélro kúrenia (návrh nol,ého ťrstľedného kúrenia), pľojekt SP bleskĺlztocĺu, pľojekt SP
požiaľnej bezpečnosti. Cenor'á ponttka platí iba v pľĺpade kladnélro statickélro posudku,
neráta s pľojektorn statiky pľe buclovalrie novej strešnej rlľstvY. V pľojekte je zaclrované
súčasrré riešenie vyústenia odtokových rín ĺlo pôvclclrrého pcltrubia.
Yýkaz výrner ľiešených plôch a stavebných prác

3. Expedícia:
óx paľé v tlačenej poĺlolre * lx v digitálnej podobe PDF

4, Čas plnenia:
Táto Znilul'ĺĺ plati počnúc podpisonr zmluvy. korrč'iac odovzdarríln projektovej dokunrentácie
na stat ebné por'olenie podl'a bodu II. a ťrlľadou ceny podľa bodu lll.
odovzdanie Dielu pľebehne v lehote 6 fýždňov od odsťúlasenia Ílnálneho ľiešenia
faľebného a r'izuálneho nár'ľhu Dielq.

l, V zmysle pľedloženej cenol'ej pontrky saZnlluvné Sĺľnn.ý dolrodli na cel1e pľojektovej
dokumerrtácie r'sunre 3325€ bez DPH. 3990€ s DPH'
2. ZáIoha bude zaplatená po podpise Zlnluvy a to vo yýške 50olo, teda l662.50€ bez DPH. l995€ s
DPH. Podkladorrr pľe ťrhradu je pľoforrna, po ktoľej zaplatení Ob.jetlnávule/'dostane oď Zhotĺll,iĺel'a
zálohovú Íaktťrľu' Zvyšná čast'bude dclplatená do l5 drrí od odovzdatria Diela podl'a vystavene.j
taktťrľy.
3, odovzdanie Diela pľebehne r, čase plnenia podľa tejto Zlnluly. Pri odovzdarrĺ a pľevzatí Diela
spíšu Znllul:né ,slrem.v- písornný pľotokol' Ak ob.iednávaĺeľ nepodpíše oclovzdár'ací pľotokol v deň
odovzdania Diela. ktoľý bol voprecl oztlámený' Zl'tĺlĺol,itel'ĺlnl, považqie sa Dielo ľiadrre odovzdané
rnomentom odovzdania D i el a.

l, Zllotol;itel'je opľávnený odstupit'od Zntltlvv písornným oznámenĺnr o odstťrperrí od te.ito Zmluvy
doľučenínr Oh.ieĺlncil,a!el'ol,i., a to z týchto dôvodov:

ob.jeĺlnúvaÍeľ -ie v orneškarrí so splatnost'ou \' zmysle ttstanovení a podnrienok tejto Znlluvĺ, o
viac ako l5 dní, alebo
obieĺlnáyoĺel'je r' omeškaní s poskytnutĺnr sťrčinnosti. alebo
rra nra.i etok o bj e tlnáv ĺtte l'ct bud'e vyhlásená"núterrá spľáva, alebo
obieĺlnĺil,a/c/'poruší akékol'vek právo duševného vlastníctva Zhĺltol,iĺel'a k Dielu alelro k
časÍi Dielu.

- Čtanot v. pRÁvo Ne pouŽÍvaNĺp oĺpra
L, Zhĺltol:itel'ýmÍo udeľuje objeĺlnĺivatel'o'lli, s účinnost'ou ako je upľar'ená v teito Zmluve. súlrlas
na pouŽitie Dielcl a jelro jednotliqŕch častí, okľem DieIa, na ktoľé sa nevzt'ahuje oclrrana podl'a
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Autorského zákona na veľejlré rystavetrie cliela a pouŽitie Diela rýlučne pľe inteľné potreby
Ob.jedneivutel'u.
2, objednĺivutel' nteje oprávrrený uclelit' tľetej osobe sťrlrlas na potržitie Dielu alebo jej častí.
obieĺlnúvuĺel'nie je tiež opľár,nerrý Dieĺo alebo jej čast'postťrpiť tľetej osobe.
3, Ustanovenia tc'lhto článku ostávajťr v platnosti aj po skončení tejto Zmluĺ,y.

1, PľedloŽený lrár,ľh Zmluvv je oĺ2ieelnúvuĺel'povinný potr'ľdit' bez zb1,točného odkladu po jeho
doľučení.
2, Ak ob.jetlnáĺ,ĺtĺĹ,/'1, pľiebe|1 1'.y[otlár'aných pľác znrení r'ýclrodisko\'e podklady, alebo znrení
sr'oje poŽiadavky, ktoľé podstatlre ovpl1,rznia pľiebeh. ľozsah a cellll poŽador'anýclr pľác. alebo
r'znikne nemoŽnost'pltletria tejto zrrrluvy. tieto skutočrrosti upľavia ztnlur'né stľany r'clodatku k
tejto zlnlur'e, alebo po r'zájomtrej clolrode nredzi ztnlur,nýtrri stľananri zhotovitel'pľác:e na pľednrete
znrluvy zastaví a vykonalré pľáce (ľoz1'lľacovanost'1 r,'yf-aktuľuj e Objeĺlnĺil,ĺt!el'ĺsl,i.
3, Znrluva naĺlobúĺla platnost'1loĺlpisonr oboch znrluvných str'án. je lyhotovená v ĺlvoch
exempláľoclr. z ktoľýclr kaŽdá zmluvtrá stľatra obdľŽí jeden exenrpláľ' trrožno ju nrerrit' iba
písonrnýrn i dodatkanri. podpísanými štatr'rtáľnyIll i zástupcalni.
4, ob.ieĺlnúl,uĺcl'zodpovedá zhotor'itel'ovi za netnajetkovťr ujnru. ktoľá vzllikne s\'ojvol'nými
zásahrni do DieIu. ktoľé výrazne znelrodtrocuiú Dielo a d'm znižuju dôstojnost' Zhoĺoviteĺ'ĺl alebo
jelro r'áŽlrost' r, spoločnosti.
5' Znlĺuvné slrun.v sa dolrodli. Že prípaclné spoľ}' Z tejto Zmhtl)' sa budťr ľiešit' v pľ\lom prípade
r,záj onrný tn i ľokovarrianri.
6,Zlltlul,nésĺrun1l vvlrlasujú Že si túto Zmĺuvtt pľed jej podpisom pľečítali. jej obsahu poľozulneli a

nemajú pľoti nemu Žiadne lrárnietk'v. na znak čolro pripojili podpisy osôb riadne oprár,nených konat'
v mene ztnluvtrÝclr stľán.

OBJEDNAVATEĽ:
n.i,Q./c"7

V ľv11,iai'e. dňa...'. ?.(....

/,/L '{'
, .'.."r'/""""""'
obeíKrajné

ZHoTovITEĽ

V M1,jave. dňa t g' ? .1u'-/ "

ffi'} Ä/t{tAKA 
=',.'o'

1 .l

!i
,ĺ(l ;il?slá 75 ].9l]7 01 \1l j.lrl;

: ĺl lÁ1ll I)l( .-(']U_]:i1,irl

Miľoslar' Miclralka. konateľ Ir4ALAXA s.ľ.o
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