ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
1) Objednávateľ : Obec Hniezdne
sídlo: Hniezdne č. 1, 06501
IČO : 00329886 DIČ : 2020698812
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. SK95 5600 0000 0034 1156 2001
zastúpená : Ing. Viktor Selep, starosta obce
a
2) Zhotoviteľ : Vladimír Krompaščík - živnostník
bytom : 065 01 Hniezdne č. 13
IČO : 40320120 IČ DPH : nie je platcom DPH DIČ : 1023293205
Registrácia : Živnostenský register č. : 710 - 2872
I.
Predmet plnenia
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa v rámci stavebných prác:
- pomocné stavené práce a búracie práce pri výstavbe altánku a oprave poľovníckeho zariadenia
- ďalšie práce podľa pokynov objednávateľa
- iné práce podľa potreby objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II.
tejto zmluvy.
2) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Práce na diele
bude vykonávať zhotoviteľ sám.
II.
Cena
1) Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena
za zhotovenie diela je stanovená za 1 hod. skutočne vykonanej práce – 7,00 Eur/hod.
2) Za prípadné vykonanie iných prác sa cena dohodne pred ich vykonaním.
III.
Čas plnenia
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase :
- Termín začatia prác : 15. novembra 2021
- Termín ukončenia prác : 31. december 2021
IV.
Miesto zhotovenia diela
Miestom zhotovenia diela je katastrálne územie obce Hniezdne a k. ú. Hniezdne.
V.
Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej
1) Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na nej.
2) Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na objednávateľa
dňom odovzdania a prevzatia diela. Zápisnica o odovzdaní diela sa nevyhotoví.

VI.
Zodpovednosť za chyby
1) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
2) Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až § 431 Obchodného
zákonníka.
VII.
Platobné podmienky
1) Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení, odovzdaní a
prevzatí.
2) Zhotoviteľ vystaví na práce daňový doklad – faktúru, ktorá je splatná do 14 dní odo dňa doručenia.
VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
1) Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
2) O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania zmluvné strany zápisnicu nevyhotovujú.
3) Chyby diela zrejmé už pri jeho preberaní musí zhotoviteľ odstrániť podľa pokynov objednávateľa do
3 dní.
IX.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách :
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu plnenia.
X.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.
2) Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom
rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
4) V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného
zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
5) Táto zmluva je platná podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle Obce Hniezdne.
V Hniezdnom, dňa 12.11.2021

( podpísané )
......................……………
Za objednávateľa :

( podpísané )
.....................……………..
Za zhotoviteľa :

