ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle par.536 a nasl.ustanovaní Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. na
stavebné práce.

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:

OBEC Malá Mača

Sídlo:

Hlavná č.127/46
925 21 Malá Mača

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DRČ:

Ing.František Hontvári
VÚB, a.s.
1684331154/0200
37842358
2021699416

1.2. Zhotoviteľ:

Ján Mészáros-ŠTUKONZ
925 32 Veľká Mača č.945
Ján Mészáros
Volksbank Slovensko, a.s.
4210077901/3100
22802363
SK1020273144
OÚ Galanta, živn.reg.č.202-3764

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Zapísané:

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa
vykoná:
Umelecko-remeselnú opravu Veľkého kríža s demontážou a montážou,
v cintoríne obci Malá Mača.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, pri dodržaní kvality
zodpovedajúcej významu a účelu stavby, podmienkam pamiatkovej starostlivosti,
zaplatí za ich vyhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané
spolupôsobenie.

3.

SPôSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné
záväzné predpisy a technické normy a bude sa riadiť východzími podkladmi objenávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán.

3.2. Pokiaľ v priebehu spracovania uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín
plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia
vo väzbe na zmenu predmetu plnenia po vzájomnom súhlase zmluvných strán.

4.

LEHOTA PLNENIA

4.1.Začatie stavby do 3 dní od podpísania zmluvy, resp. odovzdania staveniska odberateľom
- od 20.04.2011,
ukončenie prác do 31.07.2011
4.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

5.

CENADIELA

5.1. Cena predmetu plnenia podľa bodu 2.1. tejto zmluvy je na základe cenovej ponuky
dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č.526/90 Zb., bude
fakturovaná postupne, podľa skutočne zrealizovaného a odberateľom odsúhlaseného
množstva, a predstavuje cenu, celkom: 2.496,- EUR
Slovom:Dvetisícštyristodeväťdesiatšesť

EUR.

DPH 20%: 416,- EUR

Bez DPH: 2.080,- EUR

6. PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom.
6.2. Faktúra je splatná

14

dní od jej doručenia objednávateľovi

6.3. Faktúra musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.
6.4. V prípade omeškania s úhradou faktúry bude zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania
vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
6.5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov zo strany
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia, fakturovať vo výške
vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác, a to podielom z dohodnutej ceny.
6.6. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí finančnej zálohy na podklade zálohovej
faktúry v hodnote: 0,6.7. V prípade omeškania s plnením predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť
objednávateľovi pokutu vo výške: 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

7.SPOLUSpôSOBENIE

A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať nasledujúce opatrenia:
- zabezpečiť vstup na pracovisko
- zabezpečiť skladovací priestor
- prípojku vody a elektrického prúdu

8. ODOVZDANIE DIELA
8.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť v zmysle tejto zmluvy riadnym odovzdaním diela.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať, pokiaľ nevykazuje zjavné vady a odchýlky
od dojednaného rozsahu prác.

9. ZODPOVEDNOSŤ

ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto
zmluvy a po stanovenú dobu bude mať vlastnosti dojednané v zmluve.
9.2. Záručná dobaje stanovená na 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a
prevzatia. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.
9.3. Zmluvné strany dojednávajú právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa
poskytnúť bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu po uplatení oprávnenej
reklamácie.

10. OSOBITNÉ DOJEDNANIA
10.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ,
jeden objednávateľ.
10.2. Zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými
zodpovednými zástupcami oboch strán.
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Vo Veľkej Mači, 20.04.2011
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