ZMLUVA O DIELO
na výrobu, dodávku a montáž antikorových konštrukcií do kuchynky na obecnom úrade v
Nededzi uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Peter Huliak SADZA
Nám. Ľ. Štúra 1
010 01 Žilina
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Žilina
Č. účtu: 2927857500/1100
IČO: 30 599 695
IČ DPH: SK 1020531842
Tel.: 041/562 24 26

1.2 Objednávateľ:
Obec Nededza
Zastúpená: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. Žilina
Č. účtu: 5604740002/5600
IČO: 00321516
Tel.: 041/598 05 19

2.1 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 výrobu, dodávku a montáž antikorových konštrukcií do kuchynky
obecného úradu v Nededzi tak, ako je uvedené v cenovej ponuke, ktorá zároveň tvorí prílohu tejto
zmluvy.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za zhotovenie dohodnutú
cenu.

2.3 Predmetom zmluvy je výroba, dodávka a montáž antikorových konštrukcií do kuchynky
obecného úradu v Nededzi podľa cenovej ponuky zo dňa 16.04.2013.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a
dojednania tejto zmluvy.

4. Čas plnenia
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa tejto zmluvy v
termíne:
Začiatok: 18.04.2013, Ukončenie:08.05.2013
4.2 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Cena a platobné podmienky
5.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy o dielo je:
bez DPH: 7.176,00 €
DPH: 1.435,2 €
suma spolu: 8.611,2 €.
5.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na
úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán.
5.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu
zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 15 dní od jej odoslania objednávateľovi.
5.4 Zhotoviteľ môže na vlastné požiadanie od objednávateľa po jeho súhlase si môže priebežne
uplatniť zálohové platby.

6. Zodpovednosť za vady, záruka
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. O
odovzdaní diela bude vyhotovený preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.
6.4 Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 15. dní od uplatnenia reklamácie.

7. Záverečné ustanovenia
7.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
7.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých
touto zmenou.
7.3 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Nededzi dňa 18.04.2013

….................................

Zhotoviteľ

….................................

Objednávateľ

