
ZMLUVA O DIELO  
Uzatvorená v zmysle 536 a násl. Obchodného zákonníka 

Zhotovitei: StaMi - a s.r.o. 

Sídlo: Kapušianska 110, 071 01 Michalovce 

Pobočka: Masarykova 19, 071 01 Michalovce 

Zástupca: Michal Stanko 

ičo: 46181644 

iČ  DPH: SK 2023267686 

Bankové spojenie : VUB a.s. Michalovce 

Čí10 účtu: 2888889058/0200 

IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058 

Objednávatel: Obecný úrad Jovsa 

Jovsa 73 

07232 	 • 

iČo: 00325279 

DIČ: 2020738874 

Zástupca: Mgr. Ľubica Čornejová (starosta obce) 

I. Rozsah pinenia  

Rozsahom pinenia zmluvy je dodanie a montáž plastových okien a dverí podla cenovej 
ponuky z dňa 29.09.20 1 7 na budove TJ Jovsa na miestnom futbalovom ihrisku a v kuchyni 
školskej jedálne v obci Jovsa. 

11. Predmet a miesto pinenia 

Predmetom zmluvy je demontáž starých okien a dverí a následná montáž 1 5 ks PVc okien a 1 
ks PVC dverí s výspravkami, 1 5 ks PVC parapetných dosiek, 1 5 ks AL parapetných dosiek, 6 
ks sieti proti hmyzu na budove TJ Jovsa na miestnom futbalovom ihrisku a demontáž starých 
okien a následná montáž 4 ks PVC okien s výspravkami, 4 ks AL parapetných dosiek, 4 ks 
PVC parapetných dosiek, 4 ks sieti proti hmyzu, 8 ks celotieniacích žalúzií + murovanie nad 
oknami (práca + materiál) v kuchyni školskej jedálne v obci Jovsa. 

111. Čas pinenia  

Zhotovitel sa zaväzuje, že dodá objednávatelovi predmet pinenia nasledovne: 

Začiatok 4-5 týždňov od podpisu zmluvy. 

IV. Cena za dielo 



Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v pinom rozsahu je medzi objednávateľom 
a zhotovitelom (dodávatelom) pevne dojednaná a stanovená na základe dohody zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. na čiastku: 7 291 € s DPH. 

TJ Jovsa - 2 559 € 

Kuchyňa školskej jedálne- 4 732 € 

SPOLU: 7291 € s DPH 

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotovitelom splatná do 7 dní od jej 

odoslania objednávatelovi. 

V. Spsob vykonania diela  

Objednávatel je povinný a oprávnený kontrolovať  vykonávanie diela. Ak objednávatel zistí, 
že zhotoviteľ  (dodávatel) vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je 
objednávatel oprávnený požadovať, aby zhotovitel na vlastné náklady odstránil vady 
vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce vykonal riadnym spsobom. 

vI. Odovzdanie a preburani prác 

Preberanie prác sa bude vykonávat na základe dojednanej ponuky prác. Odovzdanie prác sa 
oznámi vopred. 

VII. Ostatné (lojc(lnnia 

Záručná lehota na vykonané dielo: 

24 mesiacov na prevedené práce 
60 mesiacov na plast a fyzikálne vlastnosti profilov okien PvC 
24 mesiacov na funkčnosť  a príslušenstvo (klučky, sklo, kovanie, tesnenie) pri 
riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe 

vIII. Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu je možné meniť  Ien písomnou formou 
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotoveníe. 

Víia 	O OŤ  

Objednavatel 	 Zhotovitel 


