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Zmluva o dielo
Zo dňa 21.5.2012
uzavretá podľa č. 536 a nás. O
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I. Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ:
Feri Simo
Stavebné práce
Na Výšiné 36
46601 Jablonec n. N
IČO: 666 53 533
Banka: VÚB - Nitra
Číslo účtu: 2792430154/0200

2. Objednávateľ:
Obec Pohranice
Obecný úrad
951 02 Pohranice
Hajdu Ladislav- starosta obce
IČO: 308382
VÚB Nitra
1003029028162/0200

II. Predmet zmluvy:
Predmetom zmluvy je:

Rekonštrukcia miestneho parku - verejného priestranstva obce Pohranice.
Práce budú prevedené pri dodržaní príslušných bezpečnostných predpisov A STN.

III. Miesto a čas plnenia
Zhotoviteľ prevedie práce v zmysle bodu II. v mieste plnenia- Verejné priestranstvo obce
Pohranice - miestny park
Termín realizácie: 21.5.2012
Koniec:
31.8.2012

V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo
po vzájomnej dohode zodpovedajúcim spôsobom upraviť lehotu plnenia.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok je možné upraviť termín ukončenia
diela dohodou obidvoch strán.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na prerušenie, prípadne ukončenia prác v prípade:
a) že zistí, že práce nie sú prevedené kvalitne. Toto prerušenie nebude mať vplyv na
predlženie termínu výstavby.
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IV. Cena diela:
Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy v súlade so zákonom č. 18/1995
o cenách vo výške:
Cena celkom v rátane DPH: 3 710 EÚR
Zmluvná cenaje stanovená na horeuvedený predmet zmluvy.
V prípade vykonania naviac prác na požiadavku objednávateľa, tieto budú vzájomne
odsúhlasené a bude vypracovaná cenová kalkulácia týchto prác, ktoré potom objednávateľ
uhradí.
Pri nedodržaní termínu ukončenia diela sa určuje zmluvná pokuta vo výške 0,07%
z dohodnutej ceny, za každý deň omeškania.

V. Kompetencie a záruky:
Objednávateľ prehlasuje, že na zjednané dielo má pre zhotoviteľa zaistené finančné krytie
v potrebnej výške.
Kvalita a kompletnosť prevedených prác bude predmetom zápisu z preberacieho konania.
Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru do 10 dní po ukončení diela. Splatnost' faktúry je
dohodnutá do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Záruka na prevedené dielo je v trvaní 36 mesiacov. Začína plynúť dňom odovzdania
a prevzatia predmetu plnenia.
Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, za vady
spôsobené neodbornou obsluhou a zásahmi tretích osôb v priebehu záručnej doby.
V prípade neskorého uhradenia faktúry sa určuje úrok z omeškania vo výške 0,07%
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
VI. Všeobecné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdržia obidve zmluvné strany
po jednej.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboch strán.
Po vzájomnej dohode zmluvných strán, môže dôjsť k zrušeniu zmluvného vzt'ahu.

Feri - Simo, Stavebné práce
Na Výšine 36, 466 01 Jablonec n. N.
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