ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov

Číslo zmluvy: 7/2013 Rekonštrukcia kultúrného domu, výmena okien, parapetov, oprava
vnútornej omietky

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Obchodné meno
:
Sídlo
:
IČO
:
DIČ
:
IČ pre DPH
:
Obchodný register
:
Oddiel
:
Vložka číslo
:
Konanie prostredníctvom :
Funkcia
:
Bankové spojenie
:
Číslo účtu
:

Obec Pružina
Pružina 415, 018 22
00317730
2020684754
–––––––––-

Michal Ušiak
starosta obce

a

Zhotoviteľ:

Václav Haviar
Pružina, 018 22
Zastúpený
: Václav Haviar
Bankové spojenie :
Číslo účtu
:
IČO
: 41099125
DIČ

:

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“.
Táto zmluva o dielo ďalej aj ako „zmluva“.
I.

Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – Rekonštrukcia kultúrného domu,
výmena okien, parapetov, oprava vnútornej omietky Pružina.
1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1

Zhotoviteľ vykoná dielo najneskôr do 60 pracovných dní od začatia prác najneskôr do
31.08.2013.

2.2

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo v mieste vykonania diela po jeho ukončení.
V prípade, ak zhotoviteľ ukončí Dielo pred lehotou uvedenou v bode 2.1, má zhotoviteľ právo
odovzdať objednávateľovi Dielo po jeho ukončení aj pred uplynutím tejto lehoty.

2.3

Vlastníctvo k zhotovovanej veci nadobudne objednávateľ až po zaplatení celej ceny za
vykonanie diela.

III. Cena diela
3.1

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela určenú podľa prílohy č.1

3.2 Cena za vykonanie diela je konečná a môže byť zmenená len písomným dodatkom podpísaným
oboma zmluvnými stranami.
IV. Platobné podmienky
4.1

Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ do 7 dní od ukončenia prác a ich protokolárnom
prevzatí.
V. Zmluvné pokuty

5.1

Ak objednávateľ nezaplatí akúkoľvek časť ceny za vykonanie Diela v lehote splatnosti,
zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

5.2

Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojej povinnosti vykonať Dielo v stanovenej lehote,
objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,05% z ceny za časť diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, za každý týždeň omeškania.
VI. Zodpovednosť za vady

6.1

Záručná doba na dielo je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Diela.
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Diela.
VII. Súčinnosť objednávateľa.

7.1 V prípade, že zhotoviteľ musí prerušiť práce z dôvodu nepriaznivého počasia, lehota na vykonanie
Diela sa primerane predlžuje.

VIII. Záverečné ustanovenia
8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom
zverili, sú dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely,
ako pre plnenie tejto zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
8.3 Prípadný zápis diela do katastra nehnuteľností zabezpečí objednávateľ.
8.4 V prípade nezaplatenia celej alebo časti dohodnutej ceny za vykonanie Diela má zhotoviteľ právo
materiál použitý na vykonanie Diela čiastočne alebo úplne odviesť. Za tejto okolnosti má
zhotoviteľ právo prístupu k materiálu.
8.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ
a jedno zhotoviteľ.

V Pružine, dňa 29. apríla 2013

V Pružine, dňa 29 .apríla 2013

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

..............................................

......................................

Václav Haviar

Michal Ušiak, starosta

Príloha č.1 k zmluve o dielo č.2/2013 zo dňa 29.4.2013
Objednávateľ :
OBEC Pružina
018 22 Pružina 415

Dodávateľ :
Václav Haviar
Pružina 428
Demontáž a montáž okien + murárske práce

1 304 €

Osadenie vnútorných a vonkajších parapetov,
Domurovanie a sieťkovanie
Demontáž + montáž dverí

150 €
1 068 €

Stavebné práce (omietky, domurovanie,
Osadenie prekladov

Spolu

Nie som platcom DPH

V Pružine, 25.4.2013

1 694 €

4 216 €

