ZMLUVA O DIELO
Č.10/2012
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
medzi zmluvnými stranami
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Rejdová, 049 26 Rejdová 47

v zastúpení:

Ing. Ján Valentík, starosta obce
IČO: 00328685
.
DIČ: 2020937072
bankové spojenie: VUB a.s. Rožňava
č. účtu: 26524582/0200

Zhotoviteľ :
Marian Dovalovský
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

04926 Rejdová 59
Slovenská sporiteľna, a.s. Dobšiná
0511863422/0900
43240712
1036560822

(ďalej len zhotoviteľ)
Názov diela: „Obnova dedinských studní v obci Rejdová“
čl. II.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je :
Obnova dedinských studní v k.ú. obce Rejdová v počte 3 ks na parcelných číslach : KN-C 1086,
240/6, 135/6
Obnova studní zahŕňa :
 Demontáž pôvodných drevených častí studní a poškodeného kamenného základu
 Kompletné vyspravenie kamenného, resp. betónového základu 3 studní
 Obnovu drevených častí studní – nová drevená konštrukcia z hranolov so šindľovou strieškou
a uzamykatelnými dvierkami
 Zhotovenie a osadenie drevených váľovov o rozmere 40x150 cm v počte 3 ks
 Zhotovenie a osadenie drevených okrasných kvetináčov o rozmere 70x70 cm v počte 3 ks
 Zhotovenie a osadenie drevených lavíc s operadlom o rozmere 150 cm v počte 3 ks
 Kompletné nátery drevených častí studní ochranným lakom (tenkovrstvá a laková lazúra)
Čl. III.
Doba plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dielo v dohodnutom termíne do : 30.6.2012
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.
Čl. IV.
Cena diela
4.1 Cena za vykonanie diela je určená na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2012 vo výške
3088,40 € bez DPH,
DPH 20%:
617,68 €
Cena s DPH:
3706,08 €
4.2 V prípade prác nad rámec zmluvy, budú tieto riešené písomnou formou, dodatkom ku zmluve
o dielo, odsúhlasením oboma zmluvnými stranami.
čl. V.
Platobné podmienky
5.1 Po vzájomnej dohode zhotoviteľa s objednávateľom bude forma splátok nasledovná :
a/ zálohová faktúra vo výške :
splatná do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo

206,08 € s DPH

b/ doplatok do 10 dní po dokončení diela

3500,- € s DPH

Čl. VI.
Záručné a servisné podmienky
6.1
6.2

Zhotoviteľ poskytuje záruku na prevedené práce po dobu 5 rokov odo dňa odovzdania
a prevzatia diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas celej doby záruky a reklamované vady je povinný
začať odstraňovať bezodkladne najneskôr však do 15 dní bezplatne.
Čl. VII.
Sankcie

7.1

7.2

V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania v plnení termínov uvedených
v článku III. tejto zmluvy.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi
poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň
omeškania.
Čl. VIII.
Osobitné dojednania

8.1
8.2
8.3

Zhotoviteľ sa pri všetkých prácach zaväzuje dodržiavať bezpečnosť pri práci.
Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho
prácami a dodržať zákon o odpadoch č.223/2001 v znení neskorších predpisov pod sankciami.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonanie diela a v prípade porušenia zmluvných
povinností zo strany zhotoviteľa, je oprávnený za podmienok stanovených zákonom od
zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ uhradí všetky škody spôsobené nedodržaním zmluvných
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podmienok.
Dielo so zjavnými závadami nemusí objednávateľ prevziať a zaplatiť cenu za jeho
vyhotovenie.
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám svojou
činnosťou pri vykonaní diela.

8.4
8.5

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
Meniť a doplňovať text tejto zmluvy je možné len písomnou formou – dodatkom, ktorý je
platný po odsúhlasení zástupcami oboch zmluvných strán.
Prípadné práce nad rámec dohodnutý zmluvne budú riešené na základe dohody zmluvných
strán dodatkom ku zmluve. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne
pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
objednávateľ, a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

Súčasťou tejto zmluvy je:
-

Cenová ponuka zo dňa 16.4.2012

V Rejdovej, dňa 18.4.2012
Objednávateľ:
Obec Rejdová

Zhotoviteľ:
Marian Dovalovský

.

___________________________

__________________________

Ing. Ján Valentík, starosta obce

Marian Dovalovský
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