
Zmluva o d ie lo
/na vykonanie stavebných prác|

uzavretá podl,a par. 536 a nás|. obchod. zákonníka

objednávate|,: obec Jakubany
Síd|o:  Jakubany 555,  065 12 Jakubany
Zástupca: PhDr. Jozef Dufa|a _ starosta obce
Bank.  spojen ie:
ICO: 00329924

Zhotovitel,: Ka|eta Marián, Transferrum
Sídlo: Budovate|,ská 18, o64}tStará [ubovňa
Zástupca: Kateta Marián
Bank. spojenie: 640942602/0200
ICO: 30614082
lC DPH: SKLO2OT62L7I

článok l
Predmet plnenia

L. Zhotovite|,sa zavázuje vykonať pre objednávate|,a op|otenie športového
areá|u. Rozsah materiá|u a prác je vyšpecif ikovaný v cenovej ponuke
zo dňa 25.01'.2ot1, ktorá je neodde|ite|,nou súčasťou tejto zmluvy.

č|ánok l l
Cena

t. Zm|uvné strany sa dohod|i, že cena za vykonanie die|a je t7 5oo,-- €
/s|ovom sedemnásťtisícpáťsto /eur vrátane DPH.

článok l I l .
Platobné podmienky

1.. Fakturované budú |en fyzicky skutočne vykonané práce, pod|'a cenovej
pon u ky, prípad ne jej dodatku, odsú h |asené objed návatelbm. Splatnosť
faktúry je  2t  dní po ukončení d ie|a.



článok lV.
čas p|nenia

1', Zhotovitel,sa zavázuje vykonať die|o v tomto termíne:
Začatie prác: marec zO,]J, oÍzta trvania prác: 2t dní

čIánok V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

L. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávate|, po uhradení konečnej
faktúry.

článok Vt.
lné práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotovite|, spIní svoj závázok r iadnym ukončením stavebných prác
a odovzdaním dieIa objednávate|bvi.
objednávate|, je povinný odovzdať v |ehote do zahájenia prác
zhotovite|bvi stavenisko, kde budú stavebné práce real izovan é,bez
takých závad, ktoré by vykonávanie die|a sťažovaIi, a|ebo znemoŽňova|i.
objednávate|, sa zavázuje zabezpečiť e|ektr ickú energi u 22O V,
a súčinnosť pre h|adký pr iebeh p|nenia predmetu te j to zm|uvy.
Zhotovite|,poskytuje záruku za akosť zhotoveného die|a v trvaní 24
mesiacov od odovzdania diela. Záruka sa nevzťahuje na mechanické
poškodenia a živeIné uda|osti .
Zhotovite |, d o kIa d uje pou ž ité mate riá |y certifi kátom.

č!ánok Vt|.
Zmluvné pokuty

V prípade, že zhotovite|,nedodržídohodnutý termín vykonania diela,
zap|atí objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške O,5 yo z dohodnutej
ceny die|a za každý začatý týždeň omeškania.
V prípade omeškania objednávate|,a so zaplatením faktúry je
objed návate |, povi n ný za pIatiť zhotovitelbvi zm I uvn ú pokutu vo výške
0,5yo z nezap|atenej čiastky za každý týždeň omeškania.
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článok VlI l .
Záverečné ustanovenia.

AkékolVek zmeny tejto zmIuvy 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 r iadia prísIušnými ustanoveniami obchodného zákonníka
a d,a|ších všeobecn e závázných právnych predpisov.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi
zmIuvných st ranami.
Táto zmIuva je vyhotove ná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmIuvná
strana obdrží 1. vyhotovenie.

V Starej lubovni, dňa 02.02.zott

a*xffi.ňliuo"'T:Y*ffr*I#ffi.'"
!s n"x..ď.fi,ifi![zn',,,

objednávatel, Zhotovitel'


