ZMLUVA O DIELO
na prípravua rea|izáciuprác, uzavretápodla s 536 a nás|.obchodnéhozákonníka.

1.zm|uvné
strany
1.1 zhotoviteť:
MiIančERVEŇAK
U|.Švermova
638/3,06761 STAKčíN
Bankové
spojenie:
č'účtu:
04632762t4/o9oo
|Čo:43118933
Daňovéreg. čís|o:
L0767544o4
1'2 objednávateť:
OBECJALOVA

06761JALoVÁ38
|Čo:
oo323063
Čís|o
účtu:
25322532
lozoo
2. Predmetzmluvy:
2.L
zhotovitelsa zavázuje,
žena zák|adecenovejponuky'ktorábolavybranáobjednáVatelom
ako
najvýhodnejšia
v rozsahua za podmienokdojednaných
Vykoná
V tejtozmIuvepreobjednáVateťa
opravuvonkajšieho
murivaa novúfasáduna budoveobecného
budovy,
úradua hospodárskej
VrátanedodáVkVmateriá|u.
2.2
práceprevezme,
objednávate|'sa
zavázuje,
žedokončené
zaplatí
zajehozhotoveniedohodnutú
cenua poskvtnezhotoviteťoVi
dojednané
spoIupósobenie'

PredmetomzmIuvy'jeopravavonkajšieho
murivaa natiahnutie
novejfasádyna budoveobecného
Úraduv JaIovei.

3. Ďa|ší
závázok zhotovitel,a
3.1
pri realizáciiprácdodrží
Zhotoviteí
tejto
normy'dojednania
všeobecne
záváznépredpisy,
technické
zmluvy.

4' časp|nenia
4.1
podíaods.2.1,3.1,4.3tejto
predmetp|nen|a
Zhotoviteť
sa zavázuje,
žedodáobjednávateťovi
zmluvyV termíne:
prác: 07'o4.zo11
Začiatok

zo'o4,2ol7
Ukončenie
montáže:

4.2
objednáVatera
Dodržanie
tohtotermínuje závis|é
od riadnehoa včasného
spolupósobenia
nieje
s poskytnutím
spo|upósobenia
dojednaného
V tejtozmIuve'Po dobumeškania
objednáVatera
povinnosti
termíne.
zhotoviteť
v omeškaní
so spInením
dodaťpredmetzmIuvyV dojednanom
4.3
Zhotoviteť
splnípredmetdieIaV miesteplnenia.
5. spoIupósobenie
objednávatera
5.1
prácachdodržíVyh|ášku
pri rekonštrukčných
z. z. o Všeobecno-technických
č.53212002
Zhotoviter
požiadavkách
predpisya nariadenia
v dotknutejčastiareá|u
na Výstavbu
ako aj Všetky
bezpečnostné
stavby.
budúcej
5.2
najmáV
spočíVajúce
objednávateI
sa zavázuje,
žeposkytnezhotovitelovi
spolupósobenie
poskytneobjednávater
priestorovk realizácií
prác.TotospoIupósobenie
do 3 dníod
5prístupnení
požiadaVky
zhotoviteťa.
doručenia
podmienky
6. cena a p|atobné

novej
murivaa natiahnutie
cena za zhotoveniepredmetuzm|uvyo die|o- opravavonkajšieho
.'
Eur.
fasádyv rozsahuč|.2 a 3 je
2325,-Eur. s|ovom:Dvetisíctristodvadsaťpát

6.2
nárokna úhradu
VznikádodáVateťovi
Ak dójde k zánikuzm|uvyz dóvodovna straneobjednáVateía,
dohodao
strán.Ak sa nedosiahne
vzniknutých
nák|adov.
cena budestanovenádohodouzmIuvných
cene,požiada
zhotoviteť
súdo rozhodnutie.
6.3
predmetuzm|uvyV
po sp|není
pre úhraducenybudefaktúra
Podk|adom
, vystavenázhotoviterom
objednávate|bvi.
budesp|atnádo 14 dníod jej odos|ania
zmys|ebodu4.1.Faktúra

7' Zodpovednosť
za vady,záruka
7.L
Zhotoviter
zodpovedáza to, žedie|oje zhotovené
podÍatejtozm|uvy.
7.2
Zhotoviteí
zodpovedáza závady,ktorémá dieIov časejehoodovzdania
objednáVateťoVi.
za VadV
Vzniknuté
po odovzdaní
dielazodpovedáibaVtedy,ak boIispósobené
porušením
jeho povinnosti.
7.3
Záručná
dobaje 3 rokova začína
p|ynúť
odo dňaodovzdania
die|aobiednáVateťovi.
7.4
Zhotoviteí
sa zavá2fje'oaitran.iť
bezpIatne
oprávnené
reklamácie
/závadydieIa/bezzbytočného
odk|adu,
najneskórlvšák
y |ehotedo Žo dníod up|atnenía
rek|amácíe.
"...:,-l

8. zmIuvnépokuty
8.1
Ak 7hotoviteť
nespIní
svojzávázokdodaťdie|ov dohodnutom
termIne,zapIatíobjednáVateíovi
pokutuvo výške0,05%z dohodnutej
cenydie|aza každý
deňomeškania.
8.2
ZhotoviterjepovinnýzapIatiť
objednáVaterovi
pokutuvo výškeO,o5%
z dohodnutej
cenydieIaza
každý
deň prekročenia
|ehotystanovenej
v ods.7.4zm|uw.
8.3
Ak objednáVaterje
v omeškaní
so sp|nením
peňažného
závázku,aIebojej časti,
je povinnýzapIatiť
Zhotovite|bví
úrokyz omeškania
vo výškeO,05%
z nezap|atenej
sumyza kaŽdýdeň meškania.

9. záverečné
ustanovenia
9.1
TútozmIuvuje možné
meniťlen písomnou
formou.
9.2
Ak dójde po uzavretí
zm|uvyk zmenezáváznýchpodmienok,
za ktorýchbo|azmluvauzavretá,
zmIuVné
stranysa zavázujú
upraviť
zmIuvuVoVšetkých
ustanoveniach
dotknutých
toutozmenou.

9.3
ZmIuvaje Vypracovaná
V 2 Vyhotoveniach,
z ktoni'chkaždástranadostanejednovyhotovenie.

V Ja|ovejdňa06.04.2011

objednávater

-W^

