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

Článok 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Čakajovce

v

Obecný úrad Čakajovce 
Čakajovce 58 
951 43 Čakajovce
Štatutárny o r g án  ■ M i l a n  C r p o n t  _ € t Q t*r>sta
Číslo účtu:i
IBAN: SKl 
SWIFT (BI 
IČO: 00 307 807 
D IČ :2021062692

(ďalej v texte len ako "objednávateľ") 
Zhotoviteľ:

CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra
spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registry OS Nitra,oddiel:Sro, vložka 29179/N 
v zastúpení: Ing. Ladislav Rudňanský -  konateľ
Bankové spojcnie:Slovenská snorheľňa- a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK: i
SWIFT (BI
IČO: 46 20
DIČ:20232
IČ DPH:Sí

(d'alej v texte len ako "zhotoviteľ")
Článok 2.

Predmet zmluvy
2.1. Predmetom Zmluvy o dielo je realizácia "Parkovisko pri KD Čakajovce".
2.2. 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 realizáciu "Parkovisko pri KD Čakajovce" podľa Cenovej ponuky č. 93/2021 
zo dňa 8.10.2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluby o dielo. Zhotoviteľ pri realizácií 
prác dodrží všeobecne záväzné predpisy .technické normy a technologické postupy platné v čase 
realizácie.
2.3.Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu podľa cenovej ponuky v prílohe tejto zmluvy.

Článok 3.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods.2.1. Tejto zmluvy v 
termíne do 31.12.2021.Termín je možné meniť iba dohodou zmluvných strán alebo z dôvodu vyššej 
moci, nepriaznivých poveternostných podmienok a nepriaznivých okolností.
3.2. Dodržanie tohto termínu je tiež závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. 
Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
3.3. Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia t.j. Obec Čakajovce: "Parkovisko pri KD 
Čakajovce"



Článok 4.
Cena a platové podmienky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo -  "Parkovisko pri KD Čakajovce"

Cena predmetu diela: 11.591,15 eur bez DPH
2.318,23 DPH 20%

13.909,38 eur s DPH
4.2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy 
v zmysle článku 2. a na základe podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súpisom 
vykonaných prác. Splatnosť faktúry bude 30 kalendárnych dní od jej odoslania objednávateľovi.

v

Článok 5.
Zodpovednosť za vady, záruka

5.1 .Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto tmluvy.
5.2. Zhotoviteľzodpovedá 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. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne opávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 pracocných dní od uplynutia reklamácia.
5.5.Spôsob uplatnenia reklamácie je v písomnej forme, odoslanej zhotoviteľovi.

Článok 6.
Zmluvné pokuty

6.1. Ak zhotoviteľ 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 objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 
zaplatit zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia

7.1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
7.2. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.
7.3. Účastníci 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.

V Čakaj ovciach, dňa / s ~ . i o . 2oV\

MiJ$h Greguš 
starosta Obce 
Objednávateľ

C ESI
Hydina 

IČO:46 203 pbd

Ing. Ladislav Rudňanský 
konateľ spoločnosti 
Zhotoviteľ


