„Klampiarske prace na Novostavbe byt. domu 15 b.j. v obci Staškov“

Zmluva o dielo
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ :
So sídlom :
IČO:
DIČ:

Jozef Mojtek
Staškov
336 803 96
1021103743

(ďalej len zhotoviteľ)
Objednávateľ:
Názov:
So sídlom :
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo účtu:
IBAN:
e-mail:
Nie sme platcami DPH!

Obecný technický podnik Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Ladislavom Perďochom, vedúci
47884355
2024125026
Prima banka Slovensko, a. s.
7796433005/5600
SK7556000000007796433005
otpstaskov@gmail.com

(ďalej len objednávateľ)

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy sú klampiarske prace na Novostavbe byt. domu 15 b. j. v obci
Staškov.
III. Čas a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy
objednávateľovi
Začiatok realizácie práce : 2. 10. 2017
Ukončenie prác:
- montáž komplet krytiny do 31.10.2017
- montáž žľabov, zvodov, sieťky, oplechovanie balkónov a vztyčnej steny do júl 2018
IV. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
1. Dohodnutá cena diela predstavuje:
- montáž komplet krytiny v sume 2500,-- €
- montáž žľabov, zvodov a montáž sieťky v sume 420,-- €
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-

oplechovanie balkónov a vztyčnej steny v sume 210,-- €
výroba a montáž lemovky v sume 240,-- €

Celková cena diela je 3 370,-- €
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Dohodnutá cena je pevná a nie je možné ju navyšovať.
2. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru až po ukončení predmetu diela.
Splatnosť faktúr je 15 dní od ich vystavenia. Faktúra bude uhradená v hotovosti. Cena
obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné k riadnemu zhotoveniu, ukončeniu
a odovzdaniu diela podľa pokynov objednávateľa.
V cene sú zahrnuté aj náklady zhotoviteľa na vlastné bezpečnostné prostriedky (napr.
bezpečnostný postroj, prilby, rukavice, reflexné vesty, pracovná obuv, )
V. Iné práva a povinnosti
1 Zhotoviteľ je povinný si plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných
činností.
2. 2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní §7b odsek 6. Túto povinnosť si zhotoviteľ splní doložením čestného vyhlásenia,
že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
dodatkami.
3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva
zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení.
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V Staškove dňa 2. 10. 2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

……………………………..
Obecný technický podnik Staškov
Ladislav Perďoch – vedúci

……………………………….
Jozef Mojtek
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