Zmluva o dielo č. 1/2011
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom zneí pre
stavbu: Budova domu smútku v obci Horné Zelenice
Čl. I. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec HORNÉ ZELENICE
v zastúpení p. Mgr. Vierou Darivčakovou, starostkou obce
IČO: 00312568
Mobil: 0910 956 990
Dodávateľ:
SLOVSTRECHY, s.r.o.
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpená:
Jozef Slovák, konateľ spoločnosti
Adresa:
920 01 Koplotovce č.163
Zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Trnava, pod číslom 15143 zo dňa
01.08.2004
IČO:
36 263 087
DIČ pre DPH
SK 2021859125
Bankové spojenie:
Tatra banka pobočka Hlohovec
Číslo účtu:
2628850771/1100
Telefón:
033/7432123, 0903 601 315, 0905 447 836
Fax:
033/7432123
e-mail:
jsslovstrechy@gmail.com
čl. II. Predmet zmluvy
2.1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve i v súlade s ustanovením a požiadavkami objednávateľa, ktoré definoval
v cenovej ponuke.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.3. Predmetom zmluvy sú práce:
- pokrývačské práce a dodanie materiálu na oprave strechy budovy domu smútku v obci
Horné Zelenice
2.4. Dodávateľ sa zaväzuje za úhradu aj naviac práce - práce nad rozsah diela vymedzené v
tejto zmluve, dodatočne požadované objednávateľom
čl. III. Kvalita predmetu diela
3.1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz.
čl. IV. Cena diela
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemenej cene diela za dohodnutých podmienok
a v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 2.350,- €,
slovom: Dvetisíctristopäťdesiat Eur.

4.2. Podobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je
uvedená v prílohe tejto zmluvy - cenová ponuka /cenová ponuka/
4.3. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce
a dodávky, ktoré sú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné k prevzatiu a odovzdaniu
prác a dodávok materiálu. Dodávateľ za evidentnú chybu projektanta nezodpovedá a ak sa
vyskytne, následne bude cena riešená dodatkom k ZoD.
4.4. V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela
na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať dodávateľovi
súpis týchto zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien. Zmluvné strany
dohodnú dodatok k zmluve ihneď po dohodnutí novej ceny diela.
čl. V. Platobné podmienky
5.1. Dodávateľ vystaví faktúru za vykonané práce a dodaný materiál faktúru, ktorá bude mať
náležitosti daňového dokladu.
Konečnú faktúru po dokončení a odovzdané diela vystaví dodávateľ po odsúhlasení
objednávateľom.
5.2. Objednávateľ uhradí dodávateľovi vystavenú faktúru podľa doby splatnosti určenej na
vystavenej faktúre.
čl. VI. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu
6.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II a bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomne.
čl. VII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody
7.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
7.2. Stavebný materiál a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje dodávateľ.
Dodávateľ zostane vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá
je predmetom tejto zmluvy.
čl. VIII. Záverečné ustanovenia
8.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ňou výslovne
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
8.2. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej
dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
8.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je - krycí list rozpočtu.
8.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
8.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho každá strana obdrží jeden exemplár,
ktorý má silu originálu.
8.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Koplotovce, 23.02.2011
Dodávateľ:

Horné Zelenice, 23.02.2011
Objednávateľ:

