ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
Čl. I Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:

Obec Tehla
Obecný úrad, Tehla č.88, 935 35 Tehla
00587613
2021224029
Prima banka a.s., Vráble
2229010003/5600
Ing. Ivan Žigrai – starosta obce

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:

STOLÁRSTVO - Oto Bogyo
Melek č.27, 952 01 Vráble
33646953
1028388031
Prima banka a.s., Vráble
2272150001/5600
Oto Bogyo
uzatvárajú

zmluvu o dielo nasledujúceho znenia:
Čl. I Predmet diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výstavbu dreveného altánku v obci Tehla vo dvore klubu
mládeže a dôchodcov na adrese Tehla č.23. Výstavba bude uskutočnená podľa projektu
spracovaného objednávateľom a podľa cenovej ponuky zhotoviteľa (príloha č.1 tejto zmluvy).
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela.
3. Právoplatné stavebné povolenie bude zhotoviteľovi odovzdané v deň podpisu zmluvy (jeho
kópia tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy).
Čl. III Doba vykonania diela
1. Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dňa 1.10.2012. V prípade, že objednávateľ
neodovzdá stavenisko v uvedenom termíne, ak nebude dohodnuté niečo iné, predlžuje sa
termín dokončenia diela podľa ods. 2 o rovnaký počet dní, počas ktorých trvalo omeškanie
objednávateľa. Ak toto omeškanie presiahlo dobu 15 dní, má zhotoviteľ právo od zmluvy
odstúpiť.
2. Výstavba dreveného altánku bude dokončená a zhotovené dielo bude odovzdané
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objednávateľovi do 5 týždňov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Pri nedodržaní tohto
termínu zaplatí zhotoviteľ úroky z omeškania vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň
omeškania.
Čl. IV Cena diela
1. Za dielo zaplatí objednávateľ čiastku 9 600,21 € (deväťtisícšesťstoeurdvadsaťjedencentov),
ktorá je odvodená z rozpočtu spracovaného a dohodnutého pred uzavretím zmluvy (príloha č.
1). Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom na práce nad rámec tejto
zmluvy (pri dodržaní podmienok stanovených v čl. VII ods. 3).
2. Objednávateľ zaplatí prvú splátku na cenu diela na základe zálohovej faktúry zhotoviteľa vo
výške 5 000 € (slovom: Päťtisíc Eur). Druhú splátku zaplatí objednávateľ na základe
vyúčtovacej faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ po dokončení prác. Doplatok ceny diela zaplatí
objednávateľ do 15 dní po doručení faktúry vystavenej zhotoviteľom.
4. Pri omeškaní so zaplatením zálohy alebo doplatku ceny diela podľa predchádzajúcich
odsekov zaplatí objednávateľ úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.
Čl. V Súčinnosť objednávateľa
1. Objednávateľ odovzdá v termíne uvedenom v čl. II ods. 1 stavenisko v stave spôsobilom na
začatie stavby. Objednávateľ je povinný počas celej doby stavby zabezpečiť zhotoviteľovi
možnosť odberu elektrickej energie a vody. Zamestnanci zhotoviteľa sú oprávnení používať
sociálne zariadenie, ktoré prilieha k stavenisku.
2. Objednávateľ ďalej zabezpečí najneskôr do dvoch dní od začatia stavby pristavenie
kontajnera na odvoz sutiny.
3. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý sa podpisom obidvoch zmluvných strán
stáva súčasťou tejto zmluvy.
Čl. VI Vykonanie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržovať poriadok na stavenisku i na používanej časti chodníka.
Najneskôr do siedmich dní po dokončení diela stavenisko uvoľní.
2. O postupe prác vedie zhotoviteľ stavebný denník.

1.
2.

3.
4.

Čl. VI Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne sedem dní vopred na odovzdanie a prevzatie diela v
mieste stavby.
O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho
závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá, s uvedením prípadných nedostatkov
diela a postupom ich odstránenia.
Vlastnícke právo k dokončenej stavbe a nebezpečie škody prechádzajú na objednávateľa
dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedeného v zápise o úspešnom odovzdaní a prevzatí.
Záručná doba na stavebné práce vykonané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je päť rokov od
prevzatia diela objednávateľom.

Čl. VII Záverečné ustanovenia
1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
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2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dve vyhotovenia.
3. Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne. Ak sa v priebehu vykonávania stavby vyskytne
potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté ich
vykonanie i cena, a to v podobe dodatku tejto zmluvy.

V Tehle, dňa 24.9.2012

objednávateľ

.................................................
Ing. Ivan Žigrai
starosta obce

V Tehle, dňa 24.9.2012

zhotoviteľ

..............................................
Oto Bogyo
za firmu Stolárstvo

Prílohy:
1. Projektová dokumentácia a rozpočet
2. Právoplatné stavebné povolenie

Obec Tehla, 935 5 Tehla

3

