Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/ 1991 Zb.
/ Obchodného zákonníka/

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Nižný Tvarožec, Nižný Tvarožec 34, 086 02 Gaboltov

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Bc. Dana Karnišová  starostka obce
00 322 440
2020623352
Prima Banka Slovensko, a. s.
3616592001/5600

Zhotoviteľ:

Ján Jakub – JANEK, Malcov 141, 086 06 Malcov

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

Ján Jakub
43922414
1022372989
II.
Východiskové podklady a údaje

Východiskové údaje:
Názov stavby: 
Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu
Miesto stavby: Nižný Tvarožec 34
Termín stavby:

začiatok:

07/2015

ukončenie:

07/2015

III.
Predmet plnenia
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebnej časti  výmena strešnej krytiny s dodávkou
materiálu.

Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt, dielcov,
výrobkov, prác, výkonov strojov a zariadení.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV.
Čas plnenia
Zhotoviteľ pripraví dielo k preberaciemu konaniu za 3 týždne od prevzatia a odovzdania
staveniska.
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

V.
Cena
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená 6990,80
EUR.
Dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cenová kalkulácia tvorí prílohu tejto zmluvy.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 6990,80 Eur.

VI.
Platové podmienky
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví na
základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Lehota splatnosti faktúry je do 31.07.2015

VII.
Záručná doba zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinnosti.

Záručná doba je 24 mesiacov na stavebné práce, na zabudovaný materiál, technológiu podľa
záruky výrobcu a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť čo v najkratšom technicky
možnom čase.

VIII.
Podmienky vykonania diela
Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo .
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných
prác zbavené tretích osôb.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú zakryté
alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto
odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce
neboli riadne vykonané.

IX.
Zmluvné pokuty
Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v č. III po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny za každý týždeň omeškania.
Ak objednávateľ neuhradí faktúru, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania.
X.
Záverečné ustanovenia
Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú podpísané a potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ
a dva zhotoviteľ.

V Nižnom Tvarožci, dňa 26.06.2015
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

