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Zmluva o dielo
číslo: 001/2014
Zmluva o dielo

uzavretá na základe ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom zneni medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávate!': Obecný Úrad Čaňa
Osloboditeľov 22
04414 Čaňa

lčo: 00324060
Dič: 2022135887

Bankové spojenie:OTP Banka a.s. Košice
Čislo úétu:8782629/5200

Zastúpený: Michal Rečka

Zhotoviteľ: Betam s.r.o
Kvetná 237/36
04410 Geča
lčo: 46345400
lč dph:2023333884

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 2923862476/ 1100

Zastúpený: Marek Takáč

Či.!
Predmet zmiuvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotovitel'a vykonal' dielo podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť
zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.

Čl.II
Predme! diela

1) Predmetom diela je výstavba betonóvého oplotenie miestného cintorína, dodaného zhotovytel'om v rozsahu cca 92m.

Čl. III
Cena za dielo a jej splatnosť

1) Cena za vykonanie diela je 4712,00 € bez Dph (slovom štyritisicsedemstodvanást'eur).
5654,40 € S Dph (slovom päťtisicšesťstopädesiatštyri 40/100eur)

2).Cena za dielo je splatná: -po prevzatí zhotoveného diela objednávate!'om
-po predloženi faktúry zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní

Čl. V
Práva a povinnosti zhotoviteľa

1) Zhotovite!' je povinný vykonať dielo riadne podľa článku II tejto zmluvy na svoje náklady.
2) Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela aj inú osobu, pričom zodpovedá za dielo tak, akoby ho vykonával
sám.
3)Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri vykonaní diela
podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.

Čl. VI
Práva a povinnosti objednávatei'a

1) Objednávateľ je povinný poskytnút' zhotovitel'ovi patričnú súčinnost' nevyhnutnú na riadne vykonanie diela.
Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
. oznámiť drobnú stavbu na miestnom mestskom, obecnom úrade

!_ .. obstarať vytýčnie inžinierskych sieti a poskytnúť všetky informácie súvisiace s predmetom diela
obstaral' zameranie a vytýčenie oplotenia

L .. [ vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotoviteľ mohol riadne splniť svoj záväzok
Patričnú súčinnost' je objednávatel' povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu,ešte pred začatím stavby diela.
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2) Objednávateľ sa zaväzuje neodkiadne oznámiť zhotoviteľovi všetky podstatné zmeny, o ktorých uvažuje a ktoré môžu
ovplyvniť realizáciu diela ešte pred ich uplatnením. Sem patrí:
[C:zrušenie spoločnosti alebo predaj podniku alebo jeho časti,
C C::zlúčenie s inými spoločnosťami,
C::Cväčšinová účasť inej spoločnosti alebo banky,
[['zmena vedúceho alebo vedenia spoločnosti,
[[vyhlásenie konkurzu alebo povolenie vyrovnania.
3) Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu diela. Na výzvu
objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o skutočnom stave,
prebiehajúcej prípravy predmetu diela.

Čl. VII
Sankcie

1) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku III ods. 2 a článku V ods. 1 je zhotoviteľ
oprávnený požadovať od objednávate!'a poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2) V prípade, že jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy z iného dôvodu ako je zmarenie základného účelu zmluvy,
sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 50% z ceny za dielo, to je 2250,OO€ (slovom
dvetisícdvestopädesiaťeu!).
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody.

Čí. VIII
Zánik zmluvy

1) Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.

2) Zmluva môže taktiež zaniknL'Písomnou dohodou zmluvných strán.
3) Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje
ustanovenia tejto zmluvy.
4) Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať záväzky, ktoré vznikli
počas trvania zmluvy.

Čl. iX
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2) Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme
dodatkami označenými poradovým čísiom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a zverejnením na internetovej
stránke objednávatel'a.
4) Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve, pokia!' budú
potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.
5) Objednávateľ a zhotovitel' sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti
alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu diela, je táto
zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
6) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany zaväzujú riešiť bez
zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
7) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden podpísaný rovnopis.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich
slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy
známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť.

Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Geči dňa 28.04.2014

, ,

za zhotoviteľa Marek Takáč
konateľ

za objednávatel'a Michal Rečka
starostka obce


