ZMLUVA O DIELO

c.6/2014
uzatvorená podl'a ust. § 631 a nasl. Obcianského zákonníka C. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

l.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávatel:
OBEC RADOBICA
972 48 Radobica
ICO: 00318451
DIC: 2021211808
Zhotovitel:
Meno a priezvisko

Lubomír Pravda

nar. :
ID: OP SR:
obcan SR
bytom: 972 48 RADOBICA
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II.
PREDMET ZMLUVY
1.) Predmetom zmluvy je realizácia diela, ktoré vykoná zhotovitel podla tejto zmluvy
a podla požiadaviek
objednávatela:
Zemné práce pri niektorých
obecných
komunikáciách (pod Hôrkou, u Košovských, u Kollárov).
2.) Zhotovitel sa zaväzuje poverit vykonaním diela (alebo casti diela) inú osobu len s
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatela.
3.) Objednávatel sa zaväzuje, že dokoncené dielo - zemné práce prevezme osobne, alebo
ich prevezme poverená osoba a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
4.) Všetky veci potrebné na vlastné
nebezpecenstvo a zodpovednost.

zhotovenie

diela obstará zhotovitel,

na svoJe

III.

CAS PLNENIA
1.) Zhotovitel sa zaväzuje, že zemné práce bude vykonávat v termíne od 20.10.2014 27.10.2014.
2.) Ak zhotovitel ukoncí v súlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutú cast na
odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávatel sa zaväzuje toto dielo alebo
jeho cast prevezme pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy
a zaplatí dohodnutú cenu (jej cast).

IV.
CENA
l.) Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy po dohode zmluvných strán je 200,00
EUR za dielo, slovom: dvesto Eur.
2.) Objednávatel sa zaväzuje, že zaplatí zhotovitelovi na základe odovzdania a obhliadky
diela v hotovosti do rúk zhotovitela.

V.

ZODPOVEDNOST

ZA VADY

l.) Zhotovitel zodpovedá za to, že zemné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané
riadne v súlade so zmluvou a pocas zárucnej doby budú mat vlastnosti dohodnuté
v zmluve. Taktiež zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v case jeho
odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá
zhotovitel len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
2.) Zhotovitel nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávatelom
a zhotovitel ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.
3.) Zárucná doba diela je 24 mesiacov a zacína plynút od odovzdania diela
objednávatelovi. Pocas zárucnej doby má objednávatel právo požadovat a zhotovitel
povinnost bezodplatne odstránit vady diela.
4.) Objednávatel sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotovitela.
5.) V prípade, ak objednávatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo
zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skoncenia zárucnej lehoty.
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VI.
ZMLUVNÉ POKUTY A INÉ NÁSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY
(1) Ak zhotovitel odovzdá dielo (môže byt rozdelené na casti diela) po termíne, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 10% z dlžnej ceny za každý týžden omeškania až do
splnenia zmluvnej povinnosti.
(2) Ak zhotovitel nezacne s odstranovaním vád v case do 15 dní od ich reklamovania
objednávatelom, je povinný zaplatit zmluvnú pokutu v sume 10 EUR za každý den
omeškania.

VII.
SPOLOCNÉ A ZÁVERECNÉ USTANOVENIA
1.) Objednávatel je oprávnený vykonat kontrolu diela u zhotovitela podla jeho vlastného
uváženia, a tiež na kontrolných dnoch urcených zhotovitelom po ich predchádzajúcej
vzájomnej dohode.
2.) Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy
dorucený druhej zmluvnej strane. Menit alebo doplnovat obsah tejto zmluvy je možné
len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané
obidvoma zmluvnými stranami.
3.) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia
Obcianskeho zákonníka. Danovú legislatívu, legislatívne povinnosti
a príslušné
povolenia si zabezpecuje zhotovitel vo vlastnej réžii.
4.) Táto zmluva je vypracovaná
zhotovitela aj objednávatela.

v dvoch exemplároch,

z ktorých je po jednom

pre

V Radobici, dna 20.10.2014
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Podpis anonymizovaný
o •••••••••

objednávatel

P ••

o •••••••••••••

1- ...•....•....•...

zhotovitel
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