
Zmluva o dielo
na prípravu a realizáciu prác. uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

Objednávateľ:
Obec Čakaj ovce 
Cakajovce 58 
951 43 Jeišovce

Článok 1.
Zmluvné strany

Štatutárny om ám  M ihni  
Číslo účtu 
IBAN: SK 
IČO: 00 3\ '■
D IČ:2021 

(ďalej v texte len ako "ol

Zhotoviteľ:
CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra
spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registry OS Nitra.oddiel:Sro. vložka 291 79/N 
v zastúpení: Ing. Ladislav Rudňanský -  konateľ
Bankové spďmnA-virn r,-, o ..muv...
Číslo účtu:l 
IBAN: SK:
SW1FT (BI 
IČO: 46 20.
DIČ-.20232 
IČ DP1LSK 

(ďalej \ texte len ako "z

Predmet zmluvy

2. i .Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa vykoná zvislé a vodorovné značenie miestnych komunikácií v obci Cakajovce 
spomaľovací prah nasledovne:

* osadenie stĺpika Fe/'Zn f60mm/3.5m do betónu v pocte 2 ks.
* stĺpik Fe/Zn ť60mm/3.5m v počte 2 ks.
* objímka AĽfóOmm počte 4 ks. -
* viečko stĺpika krycie. ľóOmm v počte 2 ks.
* osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt v 

počte 2 ks.
* dopravná značka 1P8 "spomaľovací prali" základný rozmer 5()0.\500mm.pozink..reflexná v 

počte 2 ks.
* dopravná značka spomaľovací prah 500x50\420mm. žltý/čierny v počte H) ks.
* dopravné zariadenie spomaľovací prah -  koncový 250x50x420 mm.žltý čierm \ počte 2 ks.
* zhotovenie spomaľovacieho prahu v počte 12 ks.
» kotviaci spojovací materiál v počte 44 ks.
* presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dlžkv 

objektu v poče I kpl.



c/
l 

c/
l

Cenová ponuka je súčastou zmluvy. Zhotoviteľ pri realizácií prác dodrží všeobecne záväzné 
predpisy.technické normy a technologické postupy platné v čase realizácie.

2.2.Objednávate! sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu podľa cenovej ponuky v prílohe tejto zmluvy.
2.3.Predmetom zmluvy je: Zvislé a vodorovné značenie miestnych komunikácií \ obci Čakajovce 
spomalovací prah nasledovne: osadenie stĺpika Fe/Zn ťň()mm/3.5m do betónu,stĺpik ľ c /  n 
I60mm o.5m.objímka Al..!60tnm.viečko stĺpika krycie, ľóOmm.osadenie a montáž cestnej zvislej 
dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt.dopravná značka IPX "spomaľovací prali" 
základný rozmer 500x500m m ,pozink..reflexná,dopravná značka spom aľovací prah 
500x50x420ium. žltý/čierny.dopravné zariadenie spomaľovací prah -  koncové 250x50x420 
mm.žlty/čierny.zhotovenie spomaľovacieho prahu,kotviaci spojovací materiál.presun hmôt pre 
pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu.

Článok 3.
Čas plnenia

3.1 .Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateoví predmet plnenia podľa ods.2.1. Tejto zmluvy v 
termíne do 3 1.5.2019. ’
3.2. Dodržanie tohto termínu je tiež závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. 
Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotov iteľ \ omeškaní so 
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
3.3. Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia t.j. Obec Čakajovce: Zvislé a vodorovné 
značenie miestnych komunikácií v obci Čakajovce -  spomaľovací prah.

Článok 4.
Cena a platové podmienky

4 .1 .Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo —
Obnov a a rozšírenie MK Čakajovce a to:
Zvislé a vodorovné značenie miestnych komunikácií v obci Čakajovce -  spomaľovací prali 
nasledovne-.osadenie stĺpika Fe/Zn f60mm/3.5m do betónu.stípik Fe/Zn ťóOmm/ľom.objimka 
AĽIóOmm,viečko stĺpika krycie. ľóOmm.osadenie a montáž cestnej zv islej dopravnej značkv na 
stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt.dopravná značka IPX "spomaľovací prah" základný rozmer 
500 \500m m .pozink ..ref!exná.dopravná značka spom aľovací prah 500x50x420m m . 
ž l t ý / č i e r n y . d o p r a v n é  z a r i a d e n i e  s p o ma ľ o v a c í  prah -  koncové  2 5 0 x 5 0 x 4 2 0  
mm.žltý/čiernv.zhotovenie spomaľovacieho prahu.kotviaci spojovací materiál.presun hmôt pre 
pozemnú komunikáciu a letisko s kry tom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu.

Cena predmetu diela; 1.123,60 eur bez DPH
224,72 DPH 20% - 

1.348,32 eur s DPH
4.2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vy stavená zhotoví teľom po splnení predmetu zmluv y 
v zmysle článku 11 a na základe podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súpisom 
vykonaných prác. Splatnost faktúry bude 14 kalendárnych dní od jej odoslania objednávateľovi.

Článok 3.
Zodpovednosť za v ady. záruka

. 1 .Zhotoviteľ zodpovedá za to. že dielo je zhotovené podľa tejto tmluvy,

.2.Zhotov iteľzodpovedá za to. aby pri odovzdaní diela objednávateľovi bolo bez závad.
5.3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi a 
podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súpisom vykonaných prác.



5.4.Zhotoviieľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne opávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 pracovných dní od uplynutia reklamácia.
5.5.Spôsob uplatnenia reklamácie je v písomnej forme, odoslanej zhotoviteľovi.

Článok 6.
Zmluvné pokuty

6.1. Ak zhotovíte! nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 
pokutu vo výške 0.05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
6.2. Ak objednávate! je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0.05% z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia

7.1. ! ú to zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
7.2. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.
7.3.1 leastníei Zmluvy o dielo prehlasujú, že sa na tomto úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle 
bol slobodný a vážny a na znak súhlasu Zmluvu o dielo vlastnoručne podpísali.

CESTY,A STAVBY s.r.o.

ing. Lautstav KuunausK\ 
konateľ spoločnosti 
Zhotoviteľ

V Čakujov'ciach, dňa ¿ý ^ ‘ ^*7'


