ZľĺLUVAO DIELO
uzątvorenáýZmysle $5-3ó anłsl. zákonąč.513/199t Zb. obchodnýzákonníkvznení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

objednávatel':

obec Cífer
Nám. A. Hlinku č.31

V zast.: Mgľ. Maľoš Sagan
lČo: oo:12347
DIČ:2021133697
Bankové spoj enie: SK66020000000000029232l2
lď

Zhotovitel':

alej len'' obj ed náv atel"' I

Služby Cífer, s.ľ.o.
Nám. A. Hlinku č.31, 919 43 Cífer

V zast.: Mgľ. Ján Gašpárek
ĺČoąlaąsgąz
DIČ:2O24ll1716

lČ opH.: SK2024I1I716
Č. úětu: SK96 0200 0000 00332543 1953

okľesný súd Trnava, oddiel: Sro, VloŽka:34684lT
/ď

alej

len''zhotovitel'''/

CI.I
Pľedmet dohody

l.

Zmluvné stľany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť tuto zmluvu,
predmetom ktorej je vykonanie diela - stavebných pľác a to konkrétne opľavu strešnej krytiny
na budove objednávateľa.

2.

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávatel'ovi dielo
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe poŽiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatit'zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne
vykonané dielo prevziať.

CI.II
Cena za vykonanie diela

1.

Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávatel'na účetzhotoviteľa za

vykonané dielo sumu vo výške 15 210,76,- euľ.

I

2.

V

tejto sumę sú na zák|ade dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie

prác a náklady na matęriál potľebný pri vykonaní týchto prác.

3.

Zm|uvné stľany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá náľok účtovať

si vyššiucenu Z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okľem prípadu, kedy dôjde k
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktoný pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možnéobjektívne
predvídať.

4.

objednávateľ je povinný zaplratiť dohodnutú Sumu za vykonanie diela, podľa bodu

l

tohto článku do 15 dní odo dňa doruěenia faktúry.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúľuza vykonané dielo najneskôľ do 30 dní odo

dňa odovzdania diela.

6.
7.

Faktúľa sa povaŽuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účetzhotoviteľa.

V

prípade omeškania objednávateľa s úhĺadouplatieb má zhotoviteľ právo účtovať

odbeľateľovi popľi plnení aj úroky z omeškania podľa obchodného zákonníka.

CI. ilI
Termín plnenĺa dĺela

1.

Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných

v

tejto zmluve v termíne do

30.ll'20l8. Tento termín je moŽné pređiziťlen na základe vzájomnej dohody zmluvných
stľán alebo z dôvodu prípadných z|ých poveternostných podmienok, kedy sa termín pľedlŽuje

o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol zaćat'alebo pokľačovaťv stavebných úpravách. Za
zlé povetemostné podmienky sa povaŽujú dni' poěas ktorých pršíalebo sneŽi, alebo ak denná
teplota klesne pod bod mÍaDJ.

2.

Zhotoviteľ je povinný na Žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných

stavebných prác.

čl. ľ

Vykonanie diela
l

'

a jeho

odovzdanie

Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na

svoje náklady a nebezpečenstvo' pričom sa zaväzuje ľešpektovaťtechnické' špecifickéa
pľávne predpisy.

2.

Zhotovitęľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdľavia pri pľáci

všetkých osôb, ktoré sú opľávnené zdržiavaťsa v priestoľe staveniska a vybaví ich
ochľannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiťna stavbe poŽiamu
ochľanu.

3.

Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom

dokončenia diela.

o odovzdaní aprevzatí diela spíšuzmluyné strany zápisnicu.

cl.

v

'l

Zodpovednost'za vady diela a záručná doba

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že pľedmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem
vzťahujucich sa na pľedmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, aže počas záruěnej
doby bude spôsobilý na pouŽitie na obvyklý účela zachová si obvyklé vlastnosti'

Ż.
3.

Záručná doba je 5 rokov azač,ínaplynúťodo dňa prevzatiadiela objednávateľom.

objednávateľ sa zaväzuje, Že prípadnúreklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou foľmou.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zaěat' s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia
opľávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v ěo najkľatšom technicky
moŽnom termíne.

čl vl

Sankcie

1.

V prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom teľmíne
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške l0,- eur za kaŽdý deň
omeškania.

2.

V

prípade, ak dielo bude mať vady, zap|atí zhotovitel' objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške l0 %o z ceny predmetu diela.

3.

V prípade omeškania objednávateľa s úhľadou faktúr si môŽe zhotoviteľ uplatniť úrok
z omeškania vo ýške podľa zákona ě. 5l3ll991Zb. obchodného zákonníka.

čl vu

Zánikzmlury

1.

Táto zmluva zaniká riadnym ukončeníma odovzdaním diela

zhotoviteľom

objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom
zhotoviteľovi.

2.

Táto zmluva möže zaniknúť aj na zá,k|ade dohody zmluvných strán, ku dňu
dohodnú.

ktoý

si

3.

objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k
porušeniu povinností zhotoviteľa' pľi ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k
ohľozeniu zdravia, či Života alebo k hrubému poľušeniutechnickej disciplíny zhotoviteľa pri
zhotovení diela.

4.

objednávateľ je oprávnený odstúpiťod zmluvy aj v prípade podstatného prekľočenia
času plnenia, dohodnutého v Čl. uI bod 1 tejto zmluvy. Zapodstatné pľekročeniečasu plnenia
sa považuje 30 dní odo dňa' od ktorého mal zhotoviteľ pľedmet diela odovzdať podl'a

tejto zmluvy.

Čl. Iu

I
5

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpit' od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné

závazky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje rea|izáciu diela.

odstúpenie musí bý' oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpenímusí
byt'uvedený dôvod, pľe ktoý zmluvná stľana odstupuje.

6.

čl vrrr
Záverećné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom podpísania zástupcami oboch

zmluvných stľán.

Ż.

Zm|uva môŽe byt' zmeneĺá len

vo forme

písomných dodatkov, podpísaných

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán.

3.

Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vďah ňou založený

ustanovenia obchodného zákonníka.

4.

Zm|uvaje vypľacovaná v 4 vyhotoveniach, z ktoých 2 sú urěené pľe zhotoviteľa a Ż

pľe objednávateľa.

objednávateľ

Zhotoviteľ

V Cífer, dňa l5.06.2018

V Cíferi, dňa 15.06.2018

obec Cífer

Služby Cífer, s.r.o.

