ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác,uzavretá podľa §536
a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:

František Chudiváni ml.
941 42 Veľké Lovce,č.341
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
č.účtu: SK72 0200 0000 0031 4126 2753
IČO: 47180111
DIČ: 1086105900

1.2 Objednávateľ: Obec Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce,č.431
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
č.účtu: SK86 0200 0000 0001 7602 5172
IČO: 00309354
DIČ: 2021060822

2.

Predmet zmluvy:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že na základe podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa
vykoná stavebné práce ,prípravné a dokončovacie práce na zhotovenie oporného múra budovy TJ Veľké
Lovce do výšky cca. 1,8 m v celkovej dľžke cca. 42 m a montáž pochôdznych roštov a zábrany na vstup
do priestoru medzi budovou a oporným múrom.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje , že dokončené práce prevezme ,zaplatí za dohodnutú cenu a poskytne
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie .

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecné záväzné predpisy .

4. Čas plnenia
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že práce dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods.2.1 , 3.1 , 4.3
tejto zmluvy v termíne: začiatok prác 06.06.2017 koniec prác do 06.07.2017.
4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednané
v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v
omeškaní so splnením povinností dodať práce v dojednanom termíne.
4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávateľa
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje , že dodá stavebný materiál na vybudovanie oporného múra, pochôdznych
roštov a zábran na vstup do priestoru medzi budovou a oporným múrom.

6. Cena a platobné podmienky
6.1 Cena za z hotovenie predmetu zmluvy o dielo – zhotovienie oporného múra v rozsahu čl. 2 a 3.
Cena predmetu diela: 3 745,- Eur s DPH
Zhotoviteľ nieje platca DPH
Slovom : tritisícsedemstoštyridsaťpäť Eur
6.2 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry, vystavené zhotoviteľom počas vykonávaných prác,
posledná faktúra bude uhradená po dokončení prác. Faktúry budú splatné do 7 dní od vystavenia

7. Zodpovednosť za vady , záruka.
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podla tejto zmluvy.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania.
7.3 Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi
7.4 Záruka sa nevsťahuje na poškodenie diela cudzím zavinením a materiálom dodaným objednávateľom

8. Záverečné ustanovenie

8.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
8.2 Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene závezných podmienok , za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
8.3 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Vo Veľkých Lovciach dňa: 05.06.2017

Obec Veľké Lovce v zastúpení
Ing. Libor Kráľ – starosta obce
Objednávateľ

František Chudiváni ml.
Zhotoviteľ

