-:
Zmluva o dielo
Uzavretá

podľa ~536 <1nasl. zákona

Č.

513/1991

Zb. Obchodn)'

Článok
Zmluvné

zákonník

v znení neskorších

predpisov

l.
strany

l. Objcdnávatel':

Obec: Pitelová
Sídlo: Pitelová Č. 79.966 1 1 Trnava Hora
IČO: 00320919
DIČ: 2020529742
Bankové spojenie. č.ú: 5R21422/0200. VÚB Ži<1r nad Hronom
V mene obce: Ján Kubík. starosta obce
Tel. mobil: 045/6775131.0905325053
Evma il: u pl" 1()\a ({q~21.ili.!lC.sk
( ďalej len .. Objednávateľ")
~)l'

2. Zhotovi tel': Peter Čierny - stavebná činnosť
Sídlo: Trnava Hora ul. Dolná č.187/1. 966 II Trnava Hora
IČ0:41522176
DIČ: 1044722096
Bankové spojenie. č.li:2629791 O 13/11 OO Tatrabanka
v Ži<1ri nad Hronom
Registrovaná:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Peter Čierny
Tel. mobi l: 0C)05 691 099
( ďalej len .. Zhotoviteľ")

Článo){ TI.
Predmet
2.1

Touto zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa.
v rozsahu a za
podmienok stanovených touto zmluvou, práce a činnosť uvedené a špecifikované
v článku 1.2.
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa
vykonať stavebné práce. rekonštrukciu pánskych
sociálnych zariadení
\. budove obecného úradu - horné poschodie.
Rozsah prác:
Búracie práce. elektroinštalačné
práce. sietkovanie
stien. obklad stien do výšky 2111.
stierkovanic stien nad 2m. a stropu. položenie dlažby. špárovanic obk ladov a dlažby.
náter záruhn: 2 ks. maľovanie.
montáž Wc. umývadla a batérie. pisoá:: 2.\.

2.2
"
_'). .1

Zmluvná

3.1
" J
J.~.

zmluvy

Článok III.
cena a platobné podmienky

Cena predmetu plneniaje stanovená
vo výške 970.-€.
Objednávateľ
uhradí zhotovitcľovi
s ustanoveniami
zmluvy a to v čase

Telefón:

O·t'\/(i775! 3 1

na základe predloženej

(l

čiastku.
spôsobom

cenovej

ponuky

na ktorú bude mať
uvedenými v zmluve.

1.0

dňa 20.02.2017

zhotoviteľ

F:-Illél

íl:

nárok

v súlade

OClI píle Il'VZ:0'QOI1I

ine .sk

Spis číslo:
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
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Fakturácia
bude vykonaná po ukončení a odovzdaní diela.
Zhotoviteľom vystavená faktúra bude splatná do 14 dní od vystavenia, bude obsahovať náležitosti
daňového dokladu
V prípade nedodržania termínu úhrady, objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi z omeškania
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každ)' deň omeškania.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania požadovaného výkonu a kvality.
Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane
primeranú lehotu s upozornením. že po jej nedodržaní od tejto zmluvy odstúpi.

Článol( rv.
Čas plnenia
4.1

Zhotoviteľ vykoná dielo v termíne:
Začatie:
22.02.2017
Ukončen ie: 15.03.2017

Článok V.
Záverečné ustanovenie

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Zmluvné strany sa dohodli. že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť
ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
Pri vykonávaní prác bude zhotoviteľ dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach,
pričom každá zmluvná strana dostane po jednom
vyhotoven í.
Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán
a formou písomného dodatku.
Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená (l na znak
súh lasu ju vlastnoručne
podpísal i. pričom vyh lasuj Ú. že obsah tejto zmluvy p Ine zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite (l zrozumiteľne.
Zmluva nadobúda platnosť (l účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.

V Pitelovej dňa 22.02.2017

Objednávateľ:

Ján Kubík
starosta obce

Zhotoviteľ:

