ZMLUVA O DIELO č. 2011006
uzatvorená v zmysle §536-565 Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Obec Hurbanova Ves
Sídlo:
Obecný úrad 903 01 Hurbanova Ves 48
Zástupca:
Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce
IČO:
00305995
IČ DPH:
SK2021006669
Bankové spojenie:
4110125718/3100, Volksbank Bratislava
(ďalej len „objednávateľ“)
a
2. Dodávateľ:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

HKH, s.r.o.
Kysucká 5, 903 01 Senec
Ing. Pavol Hruškovič, konateľ
31 433 464
SK2020362344

Článok II.
Predmet a miesto plnenia
1. Predmetom zmluvy je dodávka a montáž:
a) zastrešenia nádrže ČOV pozostávajúceho z kovových nosníkov (stredový nosník má na
spodnej časti profil, po ktorom sa môže pohybovať mačka pre kladkostroj o maximálnej
nosnosti 500 kg), nosných drevených impregnovaných hranolov, impregnovaných
dosiek, izolačnej lepenky a trapézového plechu;
b) zateplenia nádrže ČOV pozostávajúceho zo stenových dielcov ktoré majú v kovovom
ráme natretom dvojzložkovou syntetickou farbou vsadené impregnované drevené
výplne so vsadeným odnímateľným oknom pre zabezpečenie vetrania a celokovového
vchodového dielu s dvojitými dverami.
2. Miestom plnenia je čistiareň odpadových vôd v Hurbanovej Vsi.
Článok III.
Termín plnenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že prácu vykoná do 30.11.2011.
2. Pri nedodržaní uvedeného termínu zaplatí dodávateľ penále 0,1% z ceny diela za každý deň
omeškania. Zaplatenie penále sa nevzťahuje na prípad, kedy nemôže dodávateľ vykonať,
resp. dokončiť dielo z dôvodov zapríčinených objednávateľom, alebo z dôvodov na strane
objednávateľa, ktoré nemôže ovplyvniť ani jedna zmluvná strana (živelná pohroma, poistné
udalosti a pod.).
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Článok IV.
Cena a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude 8.600,00 € bez DPH (slovom osemtisíc
šesťsto EUR).
K cene bude účtovaná DPH podľa platných predpisov.
Objednávateľ poskytne dodávateľovi zálohu vo výške 4.000,- € (slovom štyritisíc EUR).
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dielo najneskôr do 14 dní po ukončení
prác a odovzdaní diela.
Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 iné identifikačné údaje,
 miesto a názov diela,
 číslo zmluvy,
 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok.
Dodávateľ má záložné právo na dielo do zaplatenia celej ceny diela.

Článok V.
Ostatné ustanovenia
1. Dodávateľ je zodpovedný za technickú nezávadnosť diela a zodpovedá za všetky škody
spôsobené objednávateľovi pri realizácii diela.
2. Výrobky sú vyrábané presne na mieru podľa špecifických požiadaviek objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a prípadné nedostatky, alebo vady, ktoré nebránia
v riadnom užívaní sa dodávateľ zaväzuje odstrániť do 14 dní.
3. Dodávateľ dáva na dielo 2 ročnú záruku. Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela.
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán
vo forme písomných dodatkov.
Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom publikovania na internetovej adrese objednávateľa.
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a jedno
dodávateľ.

V Hurbanovej Vsi, dňa 5.10.2011

............................................
Dodávateľ (zhotoviteľ)

............................................
Objednávateľ

