Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1.1.

Objednávateľ
Názov:
Obec Pochabany
Adresa:
956 38 Pochabany č. 24
Zastúpený: Vladimírom Beňačkom, starostom obce
IČO:
00800031
DIČ:
2021054508
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Topoľčany
Číslo účtu: 015 184 9001/5600

1.2.

Zhotoviteľ
Názov:
František Gešnábel
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy rekonštrukcia sociálneho zariadenia na obecnom
úrade a v kultúrnom dome Pochabany.
2. Špecifikácia predmetu zmluvy je v prílohe č.1 tejto zmluvy.
Článok II.
Miesto a čas plnenia
1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Kultúrny dom a Obecný úrad
Pochabany č. 24
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v zmysle predmetu zmluvy do
20.12.2013.
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3. Objednávateľ nebude bezdôvodne obmedzovať výkon prác na predmete
diela v mieste jeho plnenia okrem uplatnenia článku VII. bodu 2 zmluvy.
Článok III.
Cena diela
1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa
zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo
výške celkom 4997,48 Eur.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je nemenná.
Článok IV.
Platobné podmienky
1. Zhotoviteľ vystaví faktúru po ukončení diela na základe potvrdeného
písomného dokladu o prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom,
v zastúpení starostom obce.
2. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu
v súlade s § 15 zákona NR SR č. 224/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
3. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej obdržania objednávateľom.
4. Realizované dielo sa stáva majetkom objednávateľa po úhrade celej ceny
diela zhotoviteľa.
Článok V
Záručná doba
1. Záručná doba je dohodnutá na 24 mesiacov odo dňa písomného
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby diela
najneskôr do 10 pracovných dní od ich písomného nahlásenia.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré vznikli z dôvodu
nesprávneho používania predmetu zmluvy.
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Článok VI.
Zmluvné pokuty, úrok z omeškania
1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní so splnením zmluvy, má
objednávateľ nárok na zaplatenie pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej
ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ
nárok vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy
za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni včas nedostatky diela v zmysle článku V.
zmluvy, tak objednávateľ je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške
20,00 € za každý deň omeškania.
Článok VII.
Vzájomné spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa
1. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi priestory na realizáciu diela
v zmysle predmetu zmluvy do 3 dní po podpise zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v rozsahu
a kvalite realizovaných prác a dodávok.
3. Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude realizované v súlade s platnými
technickými normami Slovenskej republiky a EÚ.
4. Zhotoviteľ zodpovedá počas celej doby plnenia predmetu zmluvy v čase
odstránenia chýb diela za dodržiavanie POZP a PO na pracovisku
a v celom areáli budovy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať disciplínu a poriadok na
pracovisku, zamedzí poškodzovaniu majetku obstarávateľa a nespôsobí
ujmu tretím osobám zdržiavajúcim sa v objekte kultúrneho domu.
V prípade, že by sa tak stalo, zaväzuje sa škodu uhradiť.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a súvisiacimi predpismi.
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2. Prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve budú zmluvné strany riešiť
formou písomných dodatkov.
3. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne
oboznámené a súhlasia s jej obsahom.
5. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých
objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Pochabanoch, dňa 9.12.2013

___________________
Zhotoviteľ
František Gešnábel

___________________
Objednávateľ
Obec Pochabany
Vladimír Beňačka
starosta obce
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