
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

l. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
e-mail:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74, 951 O1 Nitrianske Hrnčiarovce
Mgr. Anna Vrábelová - starostka obce
OO611 182
2021103194
DEXIABANKA
0803587001/5600
037/6563187 mobil: 0904 140014
ounh@stonline.sk

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

KRIŽAN Matrin
Konopniská 583, 951 35 Veľké Zálužie
34521330
1020406321
SLSP Nitra
230074443/0900
037/6592673

II. Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie zemných prác pri terénnej úprave na základe
akceptovanej cenovej ponuky zhotoviteľa na stavbe:

"Rekonštrukcia futbalového ihriska Nitrianske Hrnčiarovce"

Jedná sa o realizáciu týchto prác:

- asanácia pňov s odvozom
- asanácia obrubníkov, vyvezenie betónov a asfaltu s následným uskladnením na smetisku
- vývoz kameni va v rámci obce
- prekládka futbalových brán z pôvodného uloženia, oddelenie a vybratie kovovej trubkovej

ohrady na kratších stranách ihriska
- naloženie biomasy s následným uskladnením
- urovnanie terénu zeminou



III. Termín plnenia predmetu zmluvy

1. Termín realizácie prác: 04.04.2011 - 28.05.2011
2. V prípade, že práce nebude možné vykonať v dohodnutom termíne z dôvodu

poveternostných podmienok, alebo z iných technologických dôvodov, má zhotoviteľ
právo o rovnaký počet dní ako trvalá prekážka v práci posunúť termín ukončenia stavby.

IV. Cena za predmet zmluvy

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli za vykonané dielo na cene (podľa § 3 Zákona č.
18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších predpisov) nasledovne:

Cena bez DPH
DPH 200/0
Cena s DPH

6290€
1258 €
7548€

Cena s DPH slovom: sedemtisícpäťstoštyridsaťosem EUR

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, ak nemá vady brániace jeho
užívaniu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Fakturácia a platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí faktúru do 30 dní od jej doručenia od zhotoviteľa
2. Podkladom pre vypracovanie faktúry bude skutočne zrealizovaný súpis prác potvrdený

dodávateľ om.

VI. Záručné podmienky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho
odovzdania objednávateľovi na ďalšiu realizáciu diela. Odstránenie vady bude vykonané
vo vzájomne písomne dohodnutom termíne.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné vady diela spôsobené mechanickým poškodením.



VII. Osobitne dojednania

1. Práce budú vykonané v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v
príslušných srn a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo.

2. Zhotoviteľ zodpovedá na stavenisku za dodržanie BOZP a PO v rozsahu svojej činnosti.

VIII. Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riešia podľa Obchodného
zákonníka ( zákon Č. 513/1991 Z.z. V znení neskorších predpisov)

3. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Po dve pre každú zo zmluvných strán.
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Martin Križan
zhotoviteľ


