
Zmluva o dielo 3/2011

cLÁNOK 1. Zmluvné strany:

1.1.0bjednávatel:

., 1.2.Zhotojitel:

CLÁNOK 2.Predmet plnenia:

Obec Blhovce
Blhovce 157.
98032 Blhovce

Zastúpené: Juraj Csomok starosta obce
ICO: -
DIC:

Bank. spojenie: .
C.úctu: -

Ladislav Kovács podnik. v stavebníctve
98033, Hajnáckac.190
Zastúpené: Ladislav Kovács majitel Fy
ICO:
DIC:

Bank. spojenie:'
C.úctu:

2.1. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je cenová ponuka a predbežná ústna dohoda.

2.2. Východiskové údaje:
,Názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba MŠ
Miesto stavby: Blhovce
Investor: Obec Blhovce

2.3. Popis prác: Jedná sa o rekonštrukciu jedálni, s prístavbou.

CLÁ.N0K 3. Lehoty a termíny plnenia:

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podla clánku 2. sú nasledovné:
Zahájenie stavby: 06.07.20 ll'
Ukoncenie stavby: 25.08.2011

3.2~Ak zhotovitel ukoncí dielo na ktoré bola uzatvorená ZaD alebo dodatok k ZaD pred
termínom ako je dohodnuté v ZaD objednávatel sa zaväzuje dielo prevziat aj v skoršom
termíne.

3.3. Objednávatel sa zaväzuje, že dokoncené dielo prevezme a zaplatí zhotovitelovi
dohodnutú sumu.



CLÁNOK 4. Cena práce:

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu cl. 2 je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona c.526/1990 Zb. a cenách.

4.2. Cena diela: Celkom bez DPH:
DPH 20% :

SPOLU

15511,78 EUR
3 102,35 EUR

18614,13 EUR

CLÁNOK 5. Platobné podmienky:

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatelna základe vystavených faktúr do 14 dní od
odovzdania a prevzatia skutocne prevedených prác mesacne.

5.2. Konecná faktúra na celé dielo bude vystavená po spísaní preberacieho'protokolu na dielo.

5.3. V prípade omeškania splatením faktúry ma zhotovitel právo fakturovat poplatok z
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý den omeškania.

5.4. V prípade omeškania s plnením zo strany zhotovitela ma objednávatel právo faktúrovat
poplatok z omeškania vo výške 16,00 EUR za každý den omeškania.

CLÁNOK 6. Všeobecné ustanovenia:

6.1. Zmeny vo východiskových podkladoch, resp. v dôsledku omeškania objednávatela s
plnením záväzkov v rámci spolupôsobenia, ako aj v dôsledku nových požiadaviek
objednávatela budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve v ktorom bude
obsiahnutá aj zmena lehoty a cena dodávky.

6.2. Prípadnú reklamáciu zašle objednávatel v písomnej forme do rúk zástupcu zhotovitela,
alebo zápisom do stavebného denníka.

6.3. Objednávatel ma právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie nedostatkov.

6.4. Dokumentáciu, ktorú zhotovitel na základe tejto zmluvy prevezme od objednávatela
použije ju pre svoju potrebu a úcel ku ktorému je urcená

6.5. Úcastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade rozporov v zmene alebo zrušení záväzku jedna
zo zmluvných strán požiada o rozhodnutie pnslušný súd ak sa strany nedohodnú inak.

6.6. Zhotovitel je povinný viest stavebný denník.

6.7. Zhotovitel do 3 dní vyzve objednávatela na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byt
zakryté alebo budú neprístupné. Ak objednávatel nevykoná kontrolu zhotovitel pokracuje
v prácach dalej, a však urobí záznam do stavebného denníka. Objednávatel môže požiadat o
dodatocné odkrytie týchto prác na vlastné náklady.
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CLÁNOK 7. Osobitné ustanovenia:

7.1. Zhotovitel poskytne na dielo záruku v tavení 36 mesiacov od dátumu odovzdania a
prevzatia diela objednávatelovi.

7.2. Zhotovitel vyhlasuje, že ma oprávnenie vykonávat živnost v rozsahu cl. 2 tejto zmluvy.
Ak objednávatel o to požiada je zhotovitel povinný umožnit mu nahliadnut do
živnostenského oprávnenia.

7.3. Objednávatel sa zaväzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi do 06.07.2011 pre
vykonanie stavebných prác.

7.4. Objednávatel umožní zhotovitelovi prístup na stavenisko a umožní napojenie na
elektrickú a vodovodnú prípojku za úhradu.

7.5. Zhotovitel zabezpecí zariadenie staveniska na vlastné náklady.

C·LÁNOK 8. Záverecné ustanovenia:

8.1. Zmluva nadobúda úcinnost dnom obojstranného podpísania a súhlasu s predmetom,
cenou a celým obsahom tejto zmluvy.

8.2. Objednávatel zodpovedá za to, že podklady ktoré zhotovitelovi odovzdá sú bez právnych
vád a neporušujú najmä práva tretích osôb a organizácií.

8.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách, z ktorých obdrží po podpísaní každá
zmluvná strana po jednom vyhotovení.

VBlhovciach dna: J1:...~.:}'!?I.(.. V BIhovciach dna: .1!.:.J..:.~.11...

Zhotovitel:


