ZMLUVA O DIELO č. 4/2018
Uzavretá podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.11

Objednávateľ:

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodný názov: Obec Lada
Sídlo: Obec Lada, Lada 240, 082 12 Kapušany
Zastúpená: Ing. Milan Hudák, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0000 1822 8572
IČO: 00327 336
DIČ: 2021225558
Obchodný názov: Ľubomír Ňachaj-Klampiarske práce
Sídlo: Chmeľovec 62, 082 12 Kapušany
Zastúpená: Ľubomír Ňachaj
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK78 7500 0000 0040 1575 1112
IČO: 41929 616
DIČ: 1072068327

II. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je oprava havarijného stavu medenej strechy po odcudzení medeného
plechu, demontáž poškodenej škridly, medeného plechu poškodenej strechy a následná
dodávka a montáž plechov, bočného oplechovania, vrchného oplechovania a škridly –
Bobrovky podľa cenovej ponuky na realizáciu diela.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
III. Čas plnenia
3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl.II je začiatok prác od 15.03.2018.
Ukončenie a odovzdanie prác je do 31.03.2018 /predlženie termínu je možné z dôvodu
nepriaznivého počasia/.
3.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa pri podpise zmluvy a odovzdaní staveniska. Po dobu
omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so
splnením záväzku zodpovedný za dodržanie termínu ukončenia.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez závad a nedorobkov prevezme
a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
3.4. Za každý deň omeškania s dokončením diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť 0,05%
z hodnoty diela zmluvnú pokutu.
IV. Cena
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá podľa
cenovej ponuky celkom 2 913 € Slovom: Dvetisícdeväťstotrinásť eur. Ak zhotoviteľ zistí, že
treba cenu určenú dohodou prekročiť, je povinný na to objednávateľa upozorniť a dohodnúť
práce naviac. Práce naviac vyznačiť vo faktúre.

4.2. Platby budú uskutočnené na základe prevzatia prác konečnou faktúrou.
V. Platobné podmienky
5.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po ukončení a prevzatí diela dohodnutú cenu na účet
vedený v ČSOB, a.s. IBAN: SK78 7500 0000 0040 1575 1112
5.2. Zhotoviteľ nežiada poskytnutie zálohy.
VI. Podmienky vykonania diela
6.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné nebezpečenstvo a znáša všetky ním spôsobené škody.
6.2. Počas opráv objednávateľ bude zhotoviteľovi tolerovať zatečenie miestnosti dažďovou
vodou.
VII. Ostatné ustanovenia
7.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy.
7.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu.
7.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné prepisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.
7.4. Aby nedošlo k nedorozumeniu po ukončení prác, objednávateľ je povinný priebežne prísť
na obhliadku počas výkonu prác k zhodnoteniu vizuálneho hľadiska a kvality prác. Práce
preberá Ing. Milan Hudák, starosta obce.
7.5. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov.
7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
7.7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľ bezplatné napojenie na el. sieť, pričom zhotoviteľ
neprekročí 10 kW celkom.
7.8. Objednávateľ určí miestnosť, priestor pre sklad mater. a prac. Dvor. Súhlasí s vjazdom
dopravných prostriedkov – plošiny na dvor a s postavením lešenia okolo budovy, taktiež
toleruje drobné poškodenie porastov.
VIII. Záverečné ustanovenia
8.1. Túto zmluvu je možné meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.
8.2. Právne vzťahy neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
a Občianskeho zákonníka.
8.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
8.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2. exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ
a jeden zhotoviteľ.
8.5. V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,05% za
každý deň omeškania.
8.6. Predlženie doby prác musí byť dohodnuté s objednávateľom a to iba pri nepriazni počasia
v opačnom prípade platí bod 3.4. /0,05% penále/.
V Lade dňa 15.03.2018

......................................
Objednávateľ

............................................
Zhotoviteľ

