ZMLUVA O DIELO
Objednávateľ: OBEC KRUŽNÁ
049 51 Kružná 23
IČO: 594776
DIČ: 2020937523
Bankové spojenie: 23921582/0200
Zhotoviteľ: Ondrej Gembický
Čučma 5, 048 01 Rožňava
IČO: 17131723
IČ DPH: SK 1025736206
Bankové spojenie: 193146582/0200
I.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa na základe objednávky zo dňa 9.12.2011
číslo objednávky 175/2011-01 dodávku, montáž a osadenie kompletne
chýbajúcich plastových prvkov - okien a dverí okrem brány požiarnej zbrojnice
na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu, knižnice a požiarnej
zbrojnice v Kružnej“ v počte 5 kusov podľa výkresovej dokumentácii stavby.
Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.
II.
Dojednaný čas zhotovenia diela
Stanovisko vymedzené projektom odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 1.2.2012.
Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané najneskôr dňa
28.2.2012.
V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním stanoviska v dohodnutom
termíne, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín
ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie
objednávateľa.
III.
Cena diela
Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu
5 100,00 EUR (slovom päťtisícjedensto eur) s DPH.
IV.
Platenie diela
Objednávateľ zaplatí do 14 dní po doručení (odovzdaní) faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ
po odovzdaní diela.na základe v jednej sume zhotoviteľovi za dielo.
V.
Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej
Vlastníkom zhotovenej veci je objednávateľ.
Nebezpečenstvo škody do odovzdania diela znáša zhotoviteľ, po odovzdaní
objednávateľ.

VI.
Odovzdanie diela
Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 5 dní vopred.
O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v
okamihu jeho prevzatia objednávateľom.
Chyby diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už
v zápise o prevzatí.
VII.
Známka za akosť
Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela od jeho odovzdania nasledovne:
- za stavebnú časť stavby 24 mesiacov.
VIII.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
- Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením záloh alebo konečnej faktúry zaplatí
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
- Pri meškaní pri odovzdávaní diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,5 % z celkovej ceny práce za každý deň omeškania.

IX.
Zmena a zrušenie zmluvy
Táto zmluva nadobúda účinnosť 1 dňom po uverejnení Zmluvy na web stránke obce po
podpise obidvoma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Zmluvu možno meniť alebo zrušiť písomne, a to na základe dohody zmluvných strán,
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou
legislatívou, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy.

V Kružnej, dňa 19.1.2012.

––––––––––––––––––––––––
objednávateľ

–––––––––––––––––––––––
zhotoviteľ

