ZMLUVA 0 DIELO
uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonnĺka v znení neskoršĺch predpisov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 ZHOTOVITEĽ

:

Ján Lipták -KP REKOS

V zastúpení

Ján Lipták

IČo

10888969
1020580341

IČ DPH

1.2 0BJEDNAVATEĽ

V zastúpenĺ

IČo

: Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367
972 12 Nedožery-Brezany
: JUDr. Martin Mokrý

DIČ

: 00318302
: 2021162737

Bankové spojenie

: VÚB a.s., pobočka Prievidza

Čĺs]o účtu

: 18429382/0200

Čl. 11. PREDMET PLNENIA
2.1
2.2
2.3
2.4

Predmetom zmluvy o dielo je oprava strechy -Dom záhradkárov v rozsahu dodanej cenovej ponuky.
Súčasťou predmetu plneria nie je dodávka realizačnej projektovej dokumentácie.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
0bjednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne zhotovené dielo zmluvnú cenu podľa
článku 111. tejto zmluvy.

Čl.III. CENA DIELA
3ol

3.2

3.3.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 11. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Zb.o cenách.
Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela v zmysle článku činí:
4.793.48 € bez DPH
DPH bude fákturované v zmysle právnych predpisov v čase uskutočnenia diela.

Čl. IV. ČAS SPLNENIA
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutej dobe:
Zahájerie prác: 14.10.2016.
Ukončerie prác: 28.10.2016.

Čl. V. VLASTNÍCKE PRÁV0 K ZHOTOVENEJ VECI A
NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ
5.1

Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na objednávateľa dňom
odovzdania diela v zmysle § 542 ods. 1 0bchodného zákomíka.

ČI. VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1
6.2
6.3

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
Záruka sa vzťahuje na prevedené dielo: podľa čl. II., bod 2.1.
Zhotovitel' diela nezodpovedá za škody spôsobené konštrukčnými závadami budovy,
živelnými pohromami, extrémnymi povetemostnými podmienkami/rýchlost' vetra nad 100kmmod.,
teplota prostredia viac ako +100°C/ a za škody spôsobené prevádzkou objednávatel'a v rozpore
s STN.

6.4. Zhotovitel' nezodpovedá za závady vzniknuté mechanickým alebo úmyselným poškodením.

Čl. VII. PLAT0BNÉ PODMIENKY
7ol

7.2

7.3

0bjednávatel' sa zaväzuje uhradiť fáktúru za zrealizované práce v stanovenej lehote splatnosti, t.j. 30
dní
Po prevedenĺ diela konečné finančné vyrovnanie sa uskutoční vyfaktuovaním dohodnutej čiastky .
Právo fáktúrovať vzniká zhotovitel'ovi dňom splnenia diela potvrdeného objednávatel'om, t.j.riadnym
ukončením a prevzatím diela.
Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
-označenie fáktúry ajej čĺslo
-názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa
-predmet diela a deň jeho splnenia
-deň odoslania faktúry a lehota jeho splatnosti
-označenie peňažného ústavu a účtu zhotoviteľa
-cena - výška celkom fakturovanej čiastky a ďalšie náležitosti pre účely

dane z pridanej hodnoty
-IČ DPH

Čl. VIII. ZÁVAZKY OBJEDNÄVATEĽA
PODMIEŇUJÚCE PLNENIE ZHOTOVITEĽA
8.1 ® Objednávateľ j e povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko zbavené všetkých prekážok, odstránenie
ktorých nie je pojaté do kalkulácie prác.

ČI. IX. ZMLUVNÉ SANKCIE
10.1 V prĺpade, že zhotovitel' nedodržĺ temín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávatel'ovi
úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny predmetu zmluvy bez DPH za každý započatý deň
omeškania.

10.2 V prípade omeškania objednávateľa s platenĺm faktúry uhradĺ objednávatel' zhotovitel'ovi úrok z
omeškania vo výške 0.05 % z nezaplatenej čiastky bez DPH za každý deň omeškania.

Čl. X. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
11.1 V prípade odstúpenia objednávateľa od realizácie diela z dôvodov na jeho strane, objednávatel' sa
zaväzuje nahradiť zhotoviteľovi všetku majetkovú ujmu a škodu, ktorá z tohto dôvodu vznikla.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať BOZP podľa platných všeobecných predpisov.

Čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len výslovným obojstranne potvrdeným zmluvným
dojednaním, podpísaným oprávnenými zástupcami oboch strán. To sa týka predovšetkým prĺpadov
obmedzených rozsahom diela alebo jeho rozšírenie nad rámec tejto zmluvy.
12.3 Táto zmluvaje vyhotovená v 3 vyhotoveniach a objednávatel' obdržĺ 2 vyhotovenia.
12.4 Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak, platia v plnej miere ustanovenia Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.5 Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

V Nedožeroch-Brezanoch dňa 29.9.2016.

Ján LIPTÁK - K,P REKOS
stavebno - obchódná firmd
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