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ZMLUVA O DIELO

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podl'a s 536 a násl. obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1Zhotovitel": Ján Nyári
Dubník 556
94135 Dubník
Bankové spojenie: UniCredít Bank
č. úctu: 67 4137 5018 / L]-l1'
lČo:30993911
DlČ: SK tozo4157]o

1.2 objednávatel': obec Kolta
Kolta č. 1

94133 Kolta
tČo: oosoggso
DlČ 2aZlo6o734

2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavázuje, Že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná

objednávatelbm ako najrnýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre

objednávatel'a vykoná dodávku a montáž plynového kotla.

2.2 objednávatel'sa zavázuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu

a poskytne zhotovitelbvi dojednané spolupósobeni e.

2.3 Predmetom zmluvy je výmena plynového kotla - dodávka a montáŽ.

3. Ďalší závázok zhotoviteťa

3.1 Zhotovitet'pri realízácií prác dodrží všeobecne závázné predpisy, technické normy, dojednania tejto

zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organízácií.

4. čas plnenia

4.1 Zhotovitel'sa zavázuje, Že dodá objednávatelbvi predmet plnenia podl'a ods. z.!,3.!,4.3 tejto zmluvy

v termíne:

Začiatok montáŽe: aL.Ll.zaLL Ukončenie montáže: 2.I7.7oLl

4"2 Dorlržanie tohto termínu je závislé od riadi;ehn a včasného spolupÓsobenia objcdnávatel'a

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania r:bjednávatel'a s poskytnutím spolupÓsobenia nie je

zi-toi'ovite l'r,. cmeškani l'1 5pl|i_l*ním povinnosti rjoi :ť predmet zmluvy v dojednanom termíne.,



4.3 Zhotovitel'splní predmet díela v mieste plnenía.

5. Spolupósobenie objednávateťa

5.1 Zhotovitel'prí rekonštrukčných prácach dodrŽí všetky bezpečnostné predpísy a nariadenia.

5.2 objednávatel' sa zavázuje, že poskytne zhotovÍtelbvi spolupósobenie.

6. Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo * výmena plynového kotla v rozsahu čl. 2 a 3 je

spracovaná v súlade so zák. č.18/L996 z.z. o cenách.

Cena predmetu díela : 3793,33 Eur

DPH2A%:
Cena spolu :

slovom:

758,67 Eur

4552,00 Eur

štyritisíc páťstopáťdesiatdva Eur.

6.2 Ak dÓjde k zániku zmluvy z dÓvodov na strane objednávatel'a, vzniká dodávatelbvi nárok na úhradu

vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o
cene, požiada zhotovitel'súd o rozhodnutie.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteťom po splnení predmetu zmluvy v

zmys|e bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávatelbvi.

7. Zodpovednosťza vady, záruka

7.1 Zhotovitel'zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podl'a tejto zmluvy.

7.2 Zhotovitel'zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatelbvi. Za vady

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spÓsobené porušením jeho povinnosti.

' 7.3 Zhotovitel' nezodpovedá za závady, ktoré boli spÓsobené pouŽitím podkladov poskytnutých

objednávatelbm a zhotovitel'ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zístiť ich nevhodnosť,

prípadne na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval.

7.4 7áručná doba sú 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatelbvi.

7.5 Zhotovitel' sa zavázuje odstrániť oprávnené reklamácie /závadv diela/ bez zbytočného odkladu,

najneskór však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.



8. Zmluvné pokuty

8'1 Ak zhotovitel'nesplní svoj závázok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatíobjednávatelbví pokutu
vo výške o,osyo z dohodnutej ceny díela za každý deň omeškanía.

8'2 Zhotoviteť je povinný zaplatiť objednávatelbví pokutu vo výške o,osyo z dohodnutej ceny diela za
každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods' 7.5 zmluvy.

8'3 Ak objednávatel' je v omeškaní so splnením peňažného závázku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotovítelbví úroky z omeškanía vo výške o,asyoz nezaplatenej sumy za každýdeň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.í. Túto zmluvu je moŽné meníť len písomnou formou.

9'2 Ak dÓjde po uzavretí zmluvy k zmene závázných podmíenok , za ktorých bo;a zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zavázujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3 Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotovitel.a.

9'4 Zmluva je vypracov aná v 2vyhotoveniach, z ktoných každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Kolte dňa 28.11.2011

N YÁ B_l ,lArl -.st:rr. podnikatel,
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