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ZMLUVA
O DIELO
č.44/2010
uzatvorená

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

čl. l.
Zmluvné strany
1. Zhotovitel':
Sídlo:
Zastúpený:
Zástupca vo veciach:
a) zmluvných
b) technických
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
zapísaná v:
Tel.:
Fax:
(ďalej len "zhotoviteľ")

2. Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpený:
Zástupca vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax.:
(ďalej len objednávateľ)

Swietelsky - Slovakia, spol. s r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Ing. Štefan Kiss, Ing. Walter Spitaler
Ing.Štefan Kiss
Ing.Peter Nagy
TATRABANKA, a.s.
262 304 3487 1 1100
OO 896225
SK2020294144
OR Okresného súdu BA l, odd.Sro, vložka č. 307/B
02 / 4564 3404
02 / 4564 3406

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Ing. Antonom Szabóom
Ing. Anton Szabó
Bc. Attila Oravec
Všeobecná úverová banka, a.s.
18028-132 10200
00306177
2021006746
031 17842712
031 17016051

čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo v rozsahu podľa rozpisu
cenovej ponuky č.1 PK-185/1112, č.1 PK- 186/1112 a cenovej ponuky na prípravné práce
zhotovenia podkladu pre asfalt.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať
objednávatel'ovi.

predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou,

ktorú predložil

čl. III.
Termín plnenia

r

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných
termínoch:

Začatie prác

03.10.2011

Ukončenie prác

08.10.2011

2. Objednávateľ sa zaväzuje,
dohodnutú cenu.

že dokončené

dielo prevezme

a zaplatí za jeho zhotovenie

čl. IV.
Cena predmetu zmluvy
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade
s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH
DPH 200/0
Cena s DPH
Slovom: tridsaťtritisícdvestoštyridsaťdva

.
.
.

27702,41 €
5540,48 €
33242,89 €

eur a osemdesiatdeväť

centov s DPH.

2. Dohodnutá cena vyplýva z priloženého rozpočtu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je cenou
platnou až do odovzdania diela. Ponukové ceny v jednotlivých položkách sú pevnými cenami
počas realizácie diela až do jeho odovzdania obstarávateľovi. Cena za dielo obsahuje všetky
náklady uchádzača na vykonanie diela.
4. V prípade zmeny v prevedení prác na diele, potreby naviac prác z dôvodu nepredvídaných
okolností, ak tieto nie sú uvedené v súpise, je potrebné tieto zásadne dohodnúť pred ich
realizáciou s objednávatel'om. Realizovať ich možno len na základe vopred uzatvoreného
písomného dodatku k zmluve o dielo s uvedením dohodnutej ceny. K cene musí byť
spracovaný položkový rozpočet.
5. Obdobne sa bude postupovať pri znížení rozsahu predmetu plnenia. Cena bude znížená
o nerealizované práce a dodávky, ktoré nebudú objednávatel'ovi fakturované.

čl. V.
Platobné podmienky

,

f. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude fakturovať 3 dni po ukončení prác.

2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej
republiky.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
4. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa ich doručenia
považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

objednávateľovi.

Za deň úhrady sa

čl. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných
skúšok. Vzájomne a preukázatel'ne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou
prevzatia diela.

čl. VII.
Záručná doba a nedostatky diela
1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

tejto zmluvy bude mať počas záručnej

doby

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 36 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi.
3. Zhotovitel' zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávatel'ovi. Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

čl. VIII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, obstarávateľ má
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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čl. IX.
Spolupôsobenie objednávatel'a
V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce,
objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe
písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byt' dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto
zmluvy.
f.

,
\

čl. X
Osobitné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať harmonogram

a koordináciu prác

2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok
a čistotu.
.

čl. Xl.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je mozne meniť a doplňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ
jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Vzťahy touto
v platnom znení.

zmluvou

neupravené

V Sládkovičovo dňa: 26.09.2011

Objed návateľ:

sa

riadia

ustanoveniami

V Bratislave

po jej podpísaní obdrží

obchodného

dňa:
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Zhotoviteľ:
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Ing. Anton Szabó
primátor mesta

.
Ing. Štefan Kiss
konateľ spoločnosti

zákonníka

