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1.0bjednávatel' :

Obec Čakajovce, Čakajovce 58, 951 43 Jelšovce
Zastúpenie : p. Milan Greguš, starosta obce
lčo : oo 3o7 8o7
DlČ:2021062692
Te|. : 0905 797 675
e-mail : starosta@cakajovce.sk

2.Zhotovitel':
Stanislav Orovnický VODOSTAV, Hviezdoslauou" i, 953 01Zlaté Moravce
Zastú penie : Sta n islav Orovnický, majite l' fi rmy VO DOSTAV

lČ DPH : SK1020411898
Tel.Fax : O3716 422 966
e-mail : info@vodostavzm.sk

čnruox ll.
úvodné ustanovenia

1.V zmysle ustanovenia §272 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na písomnej forme
uzatvorenia zmluvy.

čuruor lll.
Druh zhotoveného diela

1.Názov vlastného diela : Rozšírenie verejného rozvodu vody v obci Čakajovce
2.Druh zhotovených prác : Výstavba a rozšírenie verejného rozvodu vody v obci Čakajovce, parc. č.
tl88lL podía priloženého položkového rozpočtu
3.Zmluvné strany sa dohodli, že pri zhotovení diela budú vytvárať také podmienky, aby zhotovené
dielo dosiahlo čo najvyššie parametre - maximálnej životnosti a jeho úžitkových vlastností,
minimálnej potreby nákladov na údržbu.
4.ZhotoviteI sa zavázuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a predpisov pre výstavbu.

cLANoK lV.
cena za dielo

,

l.Celková zmluvná cena platná do požadovaného termínu dokončenia d iela :

Základná cena bez DPH 18 255,00 €
DPH20% 3 651,00 €

CELKOM S DPH 21 905,00 €

2.AkékolVek d'alšie ovplyvnenie ceny za dielo počas jeho zhotovenia sa

Obchodného zákonníka a vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.
ustanoveniami

Zmluva o dielo č.24a420t7
uzavretá v zmysle Obch,odného zákonníka

č.5t3l9Lzb. § 536_565

l.
Zmluvné

Bankové
|BAN:
lČo:r



)

čútrtox v.
Termín zhotóvenia diela

l.Doba výstavby diela : do konca júna
Pre spósob vykonania diela vtermínoch dohodnutých vtejto zmluve sa obe zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj vzájomnými dohodami.
2.V prípade nutného prerušenia prác na diele zo strany objednávateta a tým i zmeny termínu
ukonČenia diela sa zmluvné strany riadia ustanoveniamiObchodného zákonníka, resp. dohodou.

čúruor u.
Pracovisko a stavebné pripravenosti

1.0bjednávatel'odovzdá zhotovitelbvi diela pracovisko v termíne do 05.05.2017.

člÁruor vll.
Fakturácia a platenie

l.Objednávateí prehlasuje, že na dodávku zmluvných prác má zabezpečené finančné prostriedky a
zavázuje sa, že stavbu bude plynule financovať - uhrádzať,
2.Podkladom pre vystavenie faktúry bude vyhotovovaný súpis vykonaných prác, ktorý objednávatel'
zhotovitelovi odsúhlasí a potvrdí v lehote do 3 dní od obdržania.
3.Právo fakturovať vzniká zhotovitelbvi dňom odovzdania a prevzatia dohodnutej časti dodávky na
samostatnom odovzdanía prevzatí, na ktoných sa zmluvné strany dohodli.
4.0bjednávatel'faktúru uhradí v lehote splatnosti, najneskór však 14 dní po doručení.
5.Ak objednávatel' mešká so splnením peňažného závázku - vykonania úhrady za vykonané práce -
v dohodnutom termíne tejto zmluvy, zaplatí zhotovitelbvi zmluvnú pokutu vo výške 0,05o/o sadzby
z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania úhrady.

člÁruor vlll.
Odovzdanie a prevzatie prác

l.Zhotovitel splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zm|uvy jeho riadnym
ukonČením. Zhotovitel' odovzdá dielo objednávatelbvi a objednávateí je povinný ukončené dielo
prevziať.
2.Z odovzdania a prevzatia dodávky alebo jej časti ánluvné strany vyhotovia zápisnicu.
3.0bjednávatel'a zhotoviteí sa dohodli, že ukončené práce zhotoviteíom objednávateí prevezme aj
v predstihu oproti termínu ukončenia dohodnutom v tejto zmluve.
4.Objednávatel' je povinný po ukončení prác bez zbytočného odkladu uskutočniť obhliadku
zhotoveného diela a to najneskór do 1-5 dní od termínu, kedy mu zhotovitel'oznámi, že práce sú na
diele ukončené.

čunor x.
Záruky na dielo

t.Záruka na zhotovené dielo začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela objednávateíovi
atrvá 2 roky. Náklady na opravy vzáručnej dobe hradí zhotoviteí. Závady vzniknuté neodborným
zásahom násilným poškodením, zemetrasením a výbuchom zhotoviteí nebude akceptovať v záručnej
dobe. pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady sa bude postupovať podía § 560 až § 565
obchodného zákonníka.
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2.Za akosť a kvalitu uskutočnených prác na diele v dobe záruky zodpovedá zhotovite|' v zmysle
ustanovenia Obchodného zákonníka a táto bude uznaná iba na tie vady k bezplatnému odstráneniu,
za ktoré zodpovedá zhotoviteí podía predmetu zmluvy uskutočnených prác.

cLANpK x.
Ostatné.dojednania

l.Zhotovitel diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle platných
vyhlášok Slovenského úradu o bezpečnosti práce.
2.Realizáciu prác zabezpečuje zhotovitel', ktoný poveruje riadením predmetných prác svojho
stavbyvedúceho lng. Jelenu Bučkovú.
3. Kontrolou prácza objednávateťa je poverený p. Milan Greguš .

ernruár xl.
záverečné ustanovenia

l.Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa móžu vykonať iba písomnou formou a to chronologickým
očíslovaním dodatkov k zmluve, ktoré musia byť podpísané oprávnenými alebo poverenými
zástupcami zmluvných strán,
2.Táto zmluva móže byt odvolaná, zrušená iba dohodou zmluvných strán.
3.Predmetná zmluva je vyhotovená v troch exernplároch, z ktoných po potvrdení oboch zmluvných
strán jeden exemplár obdrží objednávatel' a jeden exemplár zhotovite|'. V takomto počte musia byť
vždy vyhotovované ako prípadný súpis zmien a doplnkov, tak i následné dodatky k zmluve, resp. Listy
a dohody, ktoré sa majú stať nedelitel'nou súčasťou zmluvy.
4.Vznik a platnosť tejto zmluvy začína dňom jej potvrdenia druhou zmluvnou stranou s tým, že táto
musí byť potvrdená - podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5.Pri uplatňovaní všetkých práv a povinností vypltývajúcich z plnenia zmluvných závázkov sa zmluvné
strany riadia predpismi najmá Obchodným zákonníkom Zák.5L3/9t Zb. a ostatnými doplňujúcimi
predpismi ako aj príslušnými platnými normami.

Stanislav OROVNICKÝVó Ď o sTAv-
llviézdosl8vs/a 4, 953 0o ZLATÉ MoRAVCE
iC-ó, iíoas 54,t' lč DpH: sKl020411898

žR,.407 ,317
a

V Zlatých Moravciach dňa: 24.04.2017 .

Milan Greguš


