ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasled. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Obec Dedinka, 941 50 Dedinka 97

Štatutárny orgán:
Viera Belanová, starostka obce
IČO:
00308854
DIČ:
2021059337
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN:
SK40 5600 0000 0022 1936 8001
(objednávateľ nie je platcom DPH)
(ďalej len „objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ing. Ivan Zahoran, Jazdecká 2, 940 80 Nové Zámky
Ing. Ivan Zahoran
35426811
1020421457
SK1020421457
VÚB, a.s. pobočka Nové Zámky
1490454156/0200
II.
Východiskové podklady a údaje

2.1
2.2
2.3

Názov diela: „Oprava sociálnych zariadení a príslušenstva (kanalizácie) obecného
úradu“.
Miesto realizácie diela: Obecný úrad, obec Dedinka.
Investor: obec Dedinka
III.
Predmet plnenia

3.1

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Oprava sociálnych zariadení
a príslušenstva (kanalizácie) obecného úradu“
3.2 Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo a objednávateľ sa zaväzuje
vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Pre odovzdanie a prevzatie
platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
IV.
Čas plnenia
4.1 Plnenie predmetu zmluvy začína dňom podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými
stranami.
4.2 Termín splnenia predmetu zmluvy je do 20.12.2020.

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním a odovzdaním diela v rozsahu
bodu 3.1.
V.
Cena diela
5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
5.2 Dohodnutá cena za zhotovenie diela podľa č. III v rozsahu bodu 3.1 je 9468 eur,
slovom: deväťtisícštyristošesťdesiatosem eur.
Cena bez DPH:
7890 eur
DPH:
1578 eur
Celkom k úhrade:
9468 eur
5.3 Podkladom pre zostavenie ceny je ponuka zhotoviteľa.
VI.
Platobné podmienky
6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví
a odošle objednávateľovi.
6.2 Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od jej doručenia.
VII.
Odovzdanie a prebratie diela
7.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie najneskôr 2 dni
pred termínom odovzdania ukončeného diela. Objednávateľ na základe oznámenia
zhotoviteľa oznámi termín preberacieho konania najneskôr do 5 dní.
7.2 Hotové dielo bude odovzdané zhotoviteľom a prebraté objednávateľom na základe zápisu
z preberacieho konania potvrdeného oboma zmluvnými stranami.
VIII.
Záručná doba - zodpovednosť za nedostatky
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vypracovaný podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná
doba na celé dielo je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu odovzdania
diela.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky v zmysle bodu 8.2 do 15 dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.
8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa č. I tejto
zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty
9.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v termíne podľa bodu 4.2,
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý deň
omeškania.
9.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru do 7 dní od jej doručenia, zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý deň omeškania.
X.
Ostatné ustanovenia
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a čistotu a poriadok na
rekonštruovanej budove.
10.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
10.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti v rozsahu čl. III tejto
zmluvy a zhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
10.4 Práce budú vykonávané bez narušenia chodu obecného úradu
.
XI.
Záverečné ustanovenia
11.1 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 345 - 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov.
11.2 Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy
doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej
obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným
zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
11.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípady, ktoré v priebehu platnosti tejto zmluvy nastanú
a nie sú uvedené v tejto zmluve, budú riešené v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov.
11.5 Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ
a jeden zhotoviteľ.
11.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
V Dedinke, dňa 04. decembra 2020

––––––––––––––––––––––––––
objednávateľ
Viera Belanová
starostka obce

V Dedinke, dňa 4. decembra 2020

––––––––––––––––––––––––––
zhotoviteľ
Ing. Ivan Zahoran

