Zmluva o dielo
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ :
Vladimír Prívara
Zákopčie
IČO: 41586301
Číslo účtu IBAN: SK4609000000000312784502
(ďalej len zhotoviteľ)
Objednávateľ:
Obecný technický podnik Staškov
Ulica Jozefa Kronera 588
023 53 Staškov
Zastúpený: Ladislavom Perďochom – vedúci Obecného technického podniku Staškov
IČO: 47884355
DIČ: 2024125026
Číslo účtu IBAN: SK7556000000007796433005
(ďalej len objednávateľ)
II. Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť služby pre objednávateľa :
„ Práce na renovácií a obnove chodníkov a spevnených plôch v Staškove,
rekonštrukciu mosta a práce na výstavbe novostavby bytového domu 15 b. j.

III. Čas a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne služby uvedené v čl. II tejto zmluvy objednávateľovi
nasledovne:
Predpokladaný termín začatia: 19.04.2017
Termín ukončenia stavby: 30.06.2018

IV. Cena za predmet zmluvy
Cena za poskytnuté služby je: Cena za jednu hodinu pracovnej činnosti : 7 € vrátane DPH.
Cena za poskytnuté služby je pevná a nemenná a obsahuje všetky náklady spojené s dodaním
predmetu zmluvy. Cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné k riadnemu zhotoveniu,
ukončeniu a odovzdaniu diela podľa PD a pokynov objednávateľa.
V cene prác sú zahrnuté aj náklady zhotoviteľa na vlastné bezpečnostné prostriedky (napr.
bezpečnostný postroj, prilby, rukavice, reflexné vesty, pracovná obuv, )
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi fakturovať za plnenie predmetu tejto zmluvy
mesačne, vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca a to podľa skutočne vykonaných prác
v dohodnutom mesiaci. Splatnosť faktúr 30 dní od vystavenia faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi,
v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru na doplnenie.
V. Iné práva a povinnosti
2. Zhotoviteľ zhotoví práce vo vlastnom mene, na vlastné náklady a
vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou a v súlade so:
 zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na
vykonávanie diela, príslušnými normami platnými v SR, projektom riadenia
a kontroly kvality,
 s kvalitou a štandardom, ktorý je definovaný v projekte stavby pre realizáciu, prípadne
ďalšími predpismi, ktoré písomne dohodli zmluvné strany,
 ustanoveniami tejto zmluvy,
 zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že k prevedeniu prác podľa tejto zmluvy má všetky potrebné
oprávnenia, vedenie prác zaistí osobami odborne spôsobilými, a že je spôsobilý vykonať
práce podľa tejto zmluvy tak, aby tieto spĺňali všetky zmluvou stanovené predpoklady.
4. Dielo podľa tejto zmluvy sa ďalej môže označovať aj pojmom „práce“.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán iba
formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden
rovnopis.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a zmluve porozumeli.

V Staškove dňa

31. 3. 2017

Za objednávateľa:

……………………………..
Ladislav Perďoch
vedúci OTP Staškov

V Staškove dňa 31.3.2017

Za zhotoviteľa:

……………………………….
Marián Badura
zhotoviteľ

