
ZMLUVA O DIELO 

uzavre á podľa par. 536 a súvisiacich ustanovení Obchodného zák. Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len .,Zmluva")

Číslo zmlu y: 04/ Pitelová 12019

l. ZM UVNÉSTRANY

Objednávateľ:

V zastúpení:
lCO:
DIC:
Banka:

Obec Pitelová 
Pitelová 79
966 11 Tmavá Hora
Martina Záhorcová 
00320919
2020529742

Zhotoviteľ:

V zastúpen':
ICO:
DIe:
Banka:
Číslo účtu:

Ivan Rerich - K+V MONT 
T. Vansovej 1541/1 0,960 O I Zvolen
Ivan Rerich
1020613704
SKI0206l3704
Československá obchodná banka, a.s. Zvolen
602028633 /7500

ll. PREDMET ZMLUVY

Vyššie uv dené zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok
zhotoviteľa vykonať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve výmenu meračov pretečeného
množstva ody ( vodornerov ). pre odberné miesta zmluvne dojednaných odberateľov
(\ lastnikox nehnuteľností) podľa požiadavky správcu vodovodu t.j. Obce Pitelová. V zmysle
Zákona o retrológii č.157/20 18 a jeho prislúchajúcich vyhlášok.

Technick)! predmet zmluvy pozostáva z:

- demontáže pôvodného merač a
- montáž l ového overeného merača
- kompletáž odskúšanie
- osadenie montážnej plomby vzor II

III. MI~STO VYKONÁVANIA DIELA

Miestom ykonávania prác - odberné miesta vodovodu podľa zoznamu správcu.



IV. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

al Zhotoviteľ je povinn)' na realizáciu nastúpiť vo vopred odsúhlasenom termíne, ktorý
navrhol z rotoviteľ.

bl Pri vykonaní prác si počínať tak, aby na zariadení užívateľov nevznikla škoda.
cl Výkonom prác obmedziť práva užívateľov len v nutnorn prípade.
dl Viesť evi enciu o vykonanej výmene vodomerov
el Informovať na požiadanie objednávateľa o postupe prác a o iných závažných

skutočnostiach, ktoré vzniknú počas realizácie prác.
fl Zhotoviteľ pri vykonávaní prác, ktoré sú nad rámec úkonov zahrnutých v čl. II tejto ZoO

v prípade ze nastanú bude viesť samostatnú evidenciu, podpísanú objednávateľom, Táto
bude slúžiť ako podklad k fakturácii prác nad rámec tejto ZoO,

gi Zhotoviteľ pri vykonávaní prác bude dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy.

V. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

al Poskytnúť zhotoviteľovi priestory na uskladnenie materiálu.
bl Účinne spolupôsobiť pri zabezpečovaní vstupu k meračom.
cl Zaväzuje sa počas vykonávania diela spolupôsobiť. vykonané dielo prevziať, dohodnutú

a odsúhl~senú cenu zaplatiť.
dl Prípadné naviac práce nad rámec úkonov zahrnutých v čl. II. tejto ZoO odsúhlasiť

a po dohode uhradiť.

VI. DOBA PLNENIA

Zmluvné s)'any sa dohodli realizovať práce v rozsahu pvredmetu plnenia lčl. II. tejto zmluvyl
v čase od I.septernbra 2019 do 31.decembra 2019. Cas montáže bude vlastníkom
oznámený dopredu.

VIL CENA DIELA

Cena prác v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy je so súhlasom zmluvných strán
stanovená dohodou v zmysle zákona Č. 18/96 Z. z. t.j. 62.40 Eur spolu s DPH za uvedené
obdobie + rásobok počtu osadených montážnych plornb x 1.50 Eur 1 ks s DPH.

VIIl. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby za práce uvedené v čl. II. a čl. IV. písm. f budú uskutočňované na základe faktúry,
vystavenej v mesiaci december/20 19, za plomby bude faktúra vystavená v mesiaci v ktorom,
plomby boli zabudované.

9.1. V prípade. že zhotoviteľ nesplní zmluvný termín, má objednávateľ právo účtovať a
zhotovitel' povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela
za každý deň omeškania.

9.2. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín platieb podl'a tejto Zmluvy o dielo, má
zhotoviteľ právo účtovať a objednávateľ povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania



vo výške 0,05% z príslušnej dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X. ZÁRUKY A REKLAMAČNÉ KONANIA

10.1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodávky a montážne práce 24 
mesiacov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpit' na odstránenie uznaných záručných závad čo v naj
kratšej dobe /podľa charakteru závady/ najneskôr však do 3 dní od nahlásenia
závady.

XL TECHNICKÝ DOZOR

Zabezpečenie realizácie prác a ich odovzdaním objednávateľovi je za zhotoviteľa
poverený zástupca:

p. Ivan Rerich 

Za objednávateľa bola výkonom technického dozoru a koordináciou prác poverená:

p. Mgr. Martina Ponická 

Xl!. ZÁ VEREČ É USTANOVENIA

12.1. prLa a povinnosti neupravené touto Zmluvou o dielo sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka Č. 40/64 Zb. a Obchodného zákonníka.

12.2. AI ékol'vek zmeny a doplnky tejto Zmluvy o dielo môžu byť vykonané len
v ísomnej forme a so súhlasom oboch zmluvných strán.

12.3. Táto zmluva o dielo bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obdrží
každá strana po jednom.

12.4. Táto Zmluva o dielo nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.
Účastníci zmluvy vyhlasujú po jej prečítaní, že súhlasia s jej obsahom, že bola
d jednaná na základe ich vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Objednávatel'

Vi!N' [!iiKlICO • ~+ V MON'(' 
SJ§,I lvol~~ T Vansovej 154/1/j@

:ŕn· H HJ ;;",", I'l

Vo Zvolene, dňa

Zhotoviteľ


