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ZMLWA o DIELo.č 1'll2020
Podľa Ş53ó

a násl.

Zák, 5l3 9t Zb

I.Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Strechy Mészáľos, s.ľ.o.
Mochovská 8
Kalnán/flľonom 935 32
lČo: 47226838
DIČ :2023800988
tel.0905 512061

objednávateľ:
So sídlom:

obec Horná Seč
Hlavná 19116,93531 Hoľná Seč
00587524
2021223996
sk09s6000000007 I 0335600 1
Edita Moľavská, staľostka

lČo:

DIČ:
Čĺsloúčtuv tvare IBAN:
Štatutaľobce:

E_maíl:

1e1.0905823844
edita. rnoľavska@ 8mai1. com
obec.hornasec@ stonline. sk

II. Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ saz-avänlje k vykonaníu stavebných prác uvedených v čl. IV tejto zmluvy.
2. objednávatel' sa zavăzuje umoŽniť zľrotovíteľovíprístup do priestoru objektu za účelom

vykonania stavebných pľác a výsledky činnosti pľevziať.
Zhotoviteľovi vzniká naľok na zaplatenie ceny podl'a čl. rV
4. Miestom vykonaniapľác je obec Hoľná Seč
3.

Ęto anluvy.

III. Termín plnenia

1. Teľmín začatiaplnenia zmluvy je od .iţ.L..... ę.8 * 9........... .... do . . ÎY.e!:.!.......'i.?..ţ.*:
2. objednávateľ sa zavänłjezabezpečiť ťtavebnúpľipľavenosťna zľrotoYenie diela k terĺrínu
zaháljenla díela. ( prívod el. prudu 22oY)
3. Ak sú vinou objednávateľa ďebo počasia zapríöinené prestoje, teľmínukončenia diela sa posúva
o čas tľvania fýchto prestojov.
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rV.Cena za dĺelo
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PoznĺĺmĘ:
V cenovej ponuke nie je zahnruté : qýmena klampiaľsĘch prvkov

_ ostáva

pôvodné

oplechovanie, beskozvod aj časťodkvapoqý systém.

Vymení sa len oplechovanie vikieľov hoľný plech o stenu napojenie štítová stena _ strešná
kľytina plech pozink faľbený 6 ks
Novy šíndelsa namonfuje na existujúci šindel uloŽený na sheche
Háky odkvapového systému ostĺvajri pôvodné a časťžľabu nového( vymenený ) v dĺžkes,o

m

Materiát sazál<az.tfüovi účfujepľesne podľa metľov štvoľcoqýchplocĘ stľechy alebo
vykazu qýmeľ , ale objednáva sanavyše, aby nebolo málo. Zvyšný materiál ako ( ľezivo,laţ,
odrezky, folią klampiaľina, stľešná kľytina ) sí zhotoviteľ odvezie. V pľípade, že mateľiĺâl
chýba tento materiál bude doplnený na náklady zhotovĺteľa.

V. Zĺáruka za dielo

1.

Zhotoviteľ pľehlasuje, Že dielo bude mať vlastrosti uvedené v technicĘch normách, kÍoľé
sa rLa dielo vďahujti na vykonané pľáce pos@e záruku 60 mesiacov
od odovzdania diela.

a

VI. FakturačnépodmienĘ

1. Zhotoviteľjeoprávnený 14dnípredzačatímdielavystaviť fakhiru vsume 10 100'-€
a fakturu po ukončenídiela v sume 11 323,44,- € podl'a dohodnutej ceny v č1. [V.

2.
3.

Faktuľa musí spÍňaťnáležítosti daňového dokladu.
Splatnosť faktury je 14 đníod vystavenia.
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VII. Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli, že :

a.

b.

objednávateľ bude platíťzhotovíteľovi zmluvné pokuty: za omeškanie s platením
pľávoplatne vystavenej falďuľy
vykonané dielo v teľmíne podl'a pľíslušnej
faktury 5% z faktuľovanej sumy zakaždý začaĘmesíac omeškania. objednávateľ
môže penalizovať zhotovitel'a za nedodľžanie teľmínu vo výške O'Z%ozfaktuľačnej
suÎyza každý zaš:aty deň omeškania.
Zhotovitel' zodpovedâ za kvalitu zhotoveného die|a.Za nedodržanie kvality
a časovej nonny má objednávateľ pľávo uplaĺnit' sankcie úmeľnénedodĺŽaniu
podmienok.

za

VIII. ostatné dojednania

1. objednávateľ zaistí povolenie vstupu do objektu pre pracovníkov zĺotoviteľa

Ż. objednávateľ

je oprávnený kontľolovať vykonávanie pľác. V prípade, že zhotovitel'
vykonáva dielo v ľozpoľeso svojimĺ povinnosťami, je opĺávnený žiadaťzJrotoviteľa,
aĘ odstľránil zźtv ady vzniknuté nesprávnym vykonaním diela.
3. objednávateľ sa zavŕizuje vytvoľiťpodmienĘ, ktoré umožňujúzhotovitel'ovi
pracovať bez presĘov.
4. Zhotoviteľ buđedodľžiavaťaísady bezpečnosti pnłce vlasfirých pracovníkov.
5. obsah tejto zmluvy je možnézmeniť na základe písomných doklađov,ktoľépodliehajú
schváleniu oboma stanami.
6. Účasĺrícitejto zmluvy po jej prečítaníprehlasujú, Že súhlasia s jej obsďrom ažetźtto
zmluva bola spísaná na ziĺklade pravdivych údajov ich slobodnej vôle a nębola dojednaná
v tiesni aruzainak jednostranne nevýhodných podmienok.
7. Zaprípađnéodcudzenie materiálu dovezeného na stavenisko zodpovedá objednávateľ.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 2.vyhotoveniach, z ktorých každázmluvná stľana obdľží
pojednomvyhotovení.
9. objednávateľ srihlasí so spracovaním 9gp6'y.h údajov v zmysle zźi<ona 18/2018 Z. zpre
potľeby tejto zmluvy o dielo.
10. Stavenisko z pohľadu BOZP zabezpečuje objednávateľ

.

V

Kalnej nad řIronom, dňa.........
H(} fł

Strechy Mészáros,
Mochovská 8
Kalná nad
090s 512
B38' |Č DPH. SK2023800988

zhotoviteľ

)ł

vű

objednávateľ

