Zmluva o dielo 2/2018
Výstavba 2 drevených altánkov
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Martin Guman
Brežany 16
47 758 465
Martin Guman
Tatra banka
2910629894/1100

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako „objednávateľ“)

Obec Brežany
Obecný úrad č. 20, 082 41 Bajerov
00326887
2020543074
Mgr. Mária Gumanová, starostka obce
VUB, Prešov
SK38 0200 0001 2300 1672 4572

I.

Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu.

II.
Všeobecné ustanovenia
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto
zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú
cenu podľa článku V tejto zmluvy.
III.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je výstavba dvoch drevených altánkov na ihrisku, doprava materiálu

.........(dreva), vykopanie a betónovanie pätiek, natretie altanku.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých
pracovníkov a strojov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

IV.
Vykonanie diela
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 1
mesiaca odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia
plnenia do 30.09.2018.

V.
Cena diela
1.

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je 2400 € s DPH, slovom dvetisícštyristoeur s DPH.

2.

Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne
vynaložené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Objednávateľ sa zaväzuje takéto
zvýšenie ceny písomne potvrdiť.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi celu sumu pri odovzdaní diela a pri podpíse
podľa vystavenej faktúry zhotoviteľom do 10 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 10 dní odo dňa
vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.

VI.
Záručná doba
1.

Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 5 rokov a začína plynúť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu.

2.

Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 14 dní od ich
písomného oznámenia objednávateľom.

VII.
Záverečné ustanovenia
1.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4.

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden.

5.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Brežanoch dňa 9.08.2018

................................................................
Obec Brežany
Mgr. Mária Gumanová, starostka obce
objednávateľ

................................................................
Firma
Martin Guman
zhotoviteľ

