ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle 536-565 Obclwdného zdkonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskoršícl, zmien a dopinení medzi zmluvnými stranami
medzi
Zhotovitelom:

MERATECH-SOLAR, s.r.o.
Pri Sýpke 1 222/6
07 1 O 1 Michalovce
č.účtu: 2234532257/0200
iČo: 36 687 375
DIČ: 2022266444
iČ DPH: SK2022266444
Zastúpená: Ján Demko
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 18829/V
/dalej len ,,zhotovitel/
a

Obj ednávatelom:

OBECJOVSA
072 32 Jovsa 73
Zastúpená: •Mgr. Ľubica Čornejová - starosta obce
/dalej len ,,objednávatel/
I. PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu,
predmetom ktorej je vykonanie diela - stavebných prác, konkrétne ,,Kanalizačnú
pripojku na stavbe ,,Sociálne zázemie futbalového ihriska (Jovsa, parc.
č.1186,1187,1188)
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovat a odovzdat objednávateľovi dielo podla
špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ
sa zaväzuje zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané
dielo prevziat.
11. CENA ZA VYKONANIE DIELA
1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané
dielo sumu vo výške =8 000,- Eur vrátane DPH (slovom osemtisíc eur)
2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a
náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto pľác.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotovitel nemá nárok účtovat si
vyššiu cenu z dvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy djde k
navýšeniu objemu prác z dvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné
objektívne predvídat.

4. Objednávateľ je povinný zaplatit dohodnutú sumu za vykonanie diela, podla bodu 1 tohto
článku do 1 5 dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Zhotovitel sa zaväzuje vystavit faktúru za vykonané dielo najneskr do 3 O dní odo dňa
odovzdania diela.
6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísaniajej sumy na účet zhotovitela.
7. V prípade omeškania objednávatela s úhradou platieb má zhotovitel právo účtovat
odberatelovi popri pinení aj úroky z omeškania podla Obchodného zákonníka.
III.TERMÍN PLNENIA
1. ZhotoviteE. vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do
11.08.2017. Tento termínje možné predlžit len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán alebo z dvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín
predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začat alebo pokračovat v stavebných
úpravách. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží,
alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.
2. Zhotovítel je poviriný na žiadost objednávateľa informovať ho o stave vykonaných
stavebných prác.
Iv. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE
1. Zhotovitel vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podla tejto zmluvy na svoje
náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne
predpisy.
2. Zhotovitel v pinom rozsahu zodpovedá za bezpečnost a ochranu zdravia pri práci všetkých
osb, ktoré sú oprávnené zdržiavat sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými•
pracovnými pomckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu.
3. Zhotovitel vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom
dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.
V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA
1. Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podla noriem
vztahujúcich sa na predmet pinenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas
záručnej doby bude spsobi1ý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Záručná dobaje 2 roky a začína plynút odo dňa prevzatia diela objednávatelom.
3. Obj ednávatel sa zaväzuj e, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po j ej
zistení a to písomnou formou.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávatela a vady bezplatne odstránit v čo najkratšom technicky
možnom termíne.
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vI. SANKCIE
1.V prípade omeškania zhotovitela s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotovitel objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň
omeškania.
2.V prípade, ak dielo bude mat vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 1 0 % z ceny predmetu diela.
3.. V prípade omeškania obj ednávateľa s úhradou faktúr si mčže zhotoviteľ uplatnit úrok z
omeškania vo výške podla zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

vII.

ZÁNIK ZMLUVY

1.Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi
a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotovitelovi.
2.Táto zmluva mčže zaniknút aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si
dohodnú.

.

3.Objednávatel si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu
povinností zhotoviteľa, pri ktorom mčže dčjst k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu
zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení
diela.
4.Objednávateľ je oprávnený odstúpit od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času
pinenia, dohodnutého v č1. 111 bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času pinenia sa
považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotovitel predmet diela odovzdat podla C1. 111
tejto zmluvy.
5.Zhotoviteľje oprávnený odstúpit od zmluvy, ak objednávatel nepiní zmluvné záväzky, a
tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6.Odstúpenie musí byt oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byt
uvedený dčvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.
VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Táto zmluva nadobúda platnost a účinnost dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných
strán.
2.Zmluva mčže byt zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
3.Pokial v zmluve nieje dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vztah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.
4.Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotovitela a 2 pre
obj ednávateľa.

5. Táto zmluva o dielo na znak súhlasu s celýmjej obsahom, bola zhotoviteľom a
objednávatelom podpisaná, pričom obe strany prehlasujú, že ju podpísali na základe svojej
slobodnej a váženej v1e a nebola uzavretá v núdzi, tiesni, ani pod nátlakom.

V Michalovciach dňa:
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JÁN DEMKO
Zhotovitel

Mgr. Ľubica Č ríejova
Objednávatel

