Zmluva o dielo č.01/2013
uzavretá podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka

Medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ: Obec Veľké Uherce
Sídlo:95841 Veľké Uherce,360
IČO:00311294
DIČ:2021266929
Zastúpený:Ing.Milan Toma,starosta obce
Peňažný ústav:Prima banka Partizánske, č.ú.:0802676010/5600
Ďalej len „Objednávateľ“
a
Zhotoviteľ:Richard Škoda,živnostník
Miesto podnikania:958 03 Partizánske,Tajovského 555/43
Zápis v živn.registri:Oresný úrad Prievidza,register č.341-7530
IČO:40951758
DIČ:1040312999
Peň.ústav:ČSOB Partizánske,č.ú.:4003523761/7500
Ďalej len“Zhotoviteľ“

I.
Predmet zmluvy
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo“Zateplenie budovy Holičstvo“,v
rozsahu podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 30.8.2013,ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
2.Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prebrať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu v zmysle
predloženej ponuky.
3.Ak sa vyskytnú pri zhotovení diela nepredvídané práce, ktoré neboli zahrnuté v cenovej
ponuke,je zhotoviteľ povinný prejednať ich pred ich realizáciou s objednávateľom a budú
riešené dodatkom k zmluve.

II.
Miesto a čas zhotovenie diela

1.Zhotoviteľ vykoná dielo na obecnej nehnuteľnosti nazývanej „Holičstvo“ v obci obce Veľké
Uherce v období od 14.10..2013 do 11.11.2013.
III.
Cena diela a platobné podmienky
1.Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonanie diela sumu 7 196,39 € (slovom
Sedemtisícstodeväťdesiatšesť Eur aj 39 centov),ktorá je špecifikovaná v cenovej ponuke zo
dňa 30.8.2013.Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na zhotovenie diela vo výške
3500,- € na základe predloženej zálohovej faktúry.Konečná faktúra za zhotovenie diela
bude uhradená do 15 dní od jej vystavenia.
IV.
Záruka na vykonané dielo
1.Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na zhotovené dielo po dobu 24 mesiacov.
Za prípadné závady ,ktoré vzniknú po tejto dobe zodpovedá len vtedy,ak k ním došlo
porušením povinností a postupov pri realizácii diela.
V.
Zmluvná pokuta
1.Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
-za omeškanie zhotoviteľa s dohohonutou lehotou dokončenia diela, z ceny diela.
-za omeškanie zaplatenia faktúry objednávateľom, z hodnoty vystavenej faktúry.
VI.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1.Vzťahy účastníkov výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami
obchodného zákonníka.
2.Účastníci zmluvy prehlasujú,že k jej podpisu pristúpili na základe vlastnej,slobodnej
vôle,všetkým jej ustanoveniam porozumeli a na znak súklasu ju vlastnoručne podpisujú.
3.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a vyhotovuje sa v štyroch vyhotoveniach a to v dvoch exemplároch pre každú stranu.
Vo Veľkých Uherciach 10.10.2013
.....................................................
objednávateľ
Ing.Milan Toma,starosta

..................................................
zhotoviteľ
Richard Škoda

