Z m l u v a o d i e l o č. 02/2017
na zhotovenie diela – ,,Výmena strechy na samosprávnej budove v obci Soboš“
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:

Obec Soboš
Soboš 12, 090 42 Okrúhle
Zastúpená: Mgr. Ivančová Ivana, MBA, starostka obce
IČO: 00330965
DIČ: 2020808966

Zhotoviteľ:

Marek Krištof
Dukovce 54, 086 44
IČO: 46296573
DIČ: 1084261112
IČ DPH: SK1084261112

sa v súlade s § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodli na
vytvorení diela uvedeného v predmete plnenia tejto zmluvy.
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo
uvedené v ods. 2 tohto článku za podmienok a v kvalite definovanej touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo:
a) názov diela – Výmena strechy na samosprávnej budove v obci Soboš na parc.
č. 4/1, okres Svidník, obec Soboš, k.ú. Soboš, evidovanej na liste vlastníctva č. 1,
podľa predloženej cenovej ponuky vrátane dodania všetkého materiálu, tovaru
a práce.
b) miesto realizácie: obec Soboš, parcela č. 4/1
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa cenovej ponuky zo dňa 25.08.2017.
4. Pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany dielo na vykonanie nasledovných
prác: podľa priloženej cenovej ponuky
Článok III.
ČAS PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet plnenia v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy.
S uvedenými prácami začne v období od 01.10.2017 do 31.12.2017. Zhotovené dielo
protokolárne odovzdá objednávateľovi v termíne do 31.12.2017.

2. Ak zhotoviteľ nedokončí dielo do určeného termínu, objednávateľ má právo na
uplatnenie sankcii v zmysle č. VI. tejto zmluvy. Omeškanie zhotoviteľa so splnením
povinností zhotoviť dielo v dohodnutom termíne bude považované za porušenie tejto
zmluvy podstatným spôsobom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v požadovanej kvalite, vykonané podľa
cenovej ponuky prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú fakturovanú cenu
podľa článku IV.
Článok IV.
CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena prác bola zmluvnými stranami dohodnutá 10.300,00 Eur s DPH.
2. Úhrada ceny za dielo bude vykonaná po protokolárnom odovzdaní zhotoveného diela na
základe vystavených faktúr zhotoviteľa. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia
objednávateľovi. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí
objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý omeškania
z dlžnej sumy.
3. Úhradu faktúry na účet zhotoviteľa vykoná objednávateľ po skončení diela na základe
predloženej faktúry.
4. Objednávateľ prehlasuje, že financovanie do výšky ceny za dielo bude zabezpečené
podľa dohody.
Článok V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKY
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za odstránenie vád a nedorobkov, ktoré predmet má v čase jeho
odovzdanie objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobné porušením povinností.
3. Záručná doba na prevedené práce je 30 mesiacov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela,
neplatí na vady spôsobené mechanickým poškodením.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5
dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia vád sa
dohodne písomnou formou.
6. Zhotoviteľ neručí za vady resp. škody, ktoré vzniknú po odovzdaní diela –
mechanickým spôsobom alebo iným poškodením.

Článok VI.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
1. Zhotoviteľ všetky práce na predmete zmluvy vykoná v zmysle platných noriem
a technicko-kvalitatívnych podmienok.
2. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce v dohodnutom termíne, včas a kvalitne, pričom
pri meškaní s ukončením prác v rozsahu zmluvy alebo pri nekvalitnom plnení sa
zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 15 € za každý deň omeškania.
Zmluvná pokuta z oneskoreného splnenia predmetu zmluvy nebude uplatnená len
v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok potvrdené aj zo strany
objednávateľa.
3. Počas realizácie prác je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom
a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu na zariadeniach domu, okolia domu
ako aj ostatného majetku objednávateľa. Po ukončení prác zabezpečí upratanie okolia
domu od stavebného materiálu. Zodpovednosť za prípadnú škodu znáša zhotoviteľ
v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v plnom
rozsahu.
4. Zhotoviteľ prevedie na stavbe opatrenia v súlade s bezpečnostnými a protipožiarnymi
predpismi platnými v SR. Zhotoviteľ zodpovedá aj za likvidáciu odpadov vzniknutých
jeho činnosťou.
Článok VII.
OSTATNÉ DOHODNUTIA
1. Zmluva nadobúda platnosť a právnu účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
2. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných
strán.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, pričom objednávateľ obdrží dva
exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, tejto
porozumeli, táto prejavuje ich pravú a slobodnú vôľu a nebola uzatvorená v tiesni a ani
za inak nápadne nevýhodných podmienok
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve vyslovene upravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
6. Objednávateľ poskytne uzamykateľný priestor.
7. V prípade odstúpenia ktorejkoľvek zmluvnej strany od realizácie diela zaplatí
odstupujúca strana druhej strane zmluvnú pokutu v sume 500,-€.

Článok VIII.
FAKTÚROVANIE A PLATENIE
1. Platba bude realizovaná na základe faktúry vystavenej dodávateľom po realizácii diela,
ktorá musí spĺňať všetky podmienky daňového dokladu.
2. Zmluvné strany sa dohodli na financovaní podľa zmluvy o dielo.
3. Objednávateľ prehlasuje, že financovanie do výšky ceny za dielo bude zabezpečené
podľa dohody v tejto zmluve – článok IV.
Vo Svidníku dňa 19.09.2017

––––––––––––––––

–––––––––––––––––

objednávateľ
obec Soboš
Mgr. Ivana Ivančová, MBA – starostka obce

zhotoviteľ
Marek Krištof

OBEC

SOBOŠ

Soboš 12, 09 042 Okrúhle
IČO:00330965 , DIČ:2020808966

Dodávateľ:

Marek Krištof

Adresa dodávateľa: Dukovce 54, 086 44
IČO:
46296573
DIČ:
1084261112

Objednávka č. 2/2017
Por.číslo

1.

Predmet objednávky

Objednávame si u Vás výmenu strechy
na samosprávnej budove v obci Soboš,
KN 4/1 na základe predloženej cenovej
ponuky a Zmluvy o dielo č. 2/2017

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť
faktúra zaslaná

Množstvo

1

Jednotková cena
v € bez DPH

Cena celkom
v € s DPH

8583,34
10.300,Obec Soboš
Soboš 12
090 42 Okrúhle

Bankové spojenie odberateľa:

IBAN: SK78 0200 0000 0031 5171 2455

IČO: 00330965

Tel. č.: 0918 691 974

DIČ : 2020808966

054 7591200

V Soboši, dňa 19.09.2017

......................................................
Mgr. Ivana Ivančová, MBA
starostka obce

