ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:

Obec Bacúrov
Bacúrov č. 75, 962 61 Dobrá Niva
Zast. p. Katarínou Zlámalovou, starostkou obce
IČO: 00650 587
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. Zvolen
č.ú. 971 206 0002 / 5600
a

Zhotoviteľ:

Ladislav Bartoš
Obchodné meno: Ladislav Bartoš
Miesto podnikania: Na Hrbe 4314/17, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 24 58 40
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Banskej Bystrice,
číslo živnostenského registra: 620-28419

II. PREDMET ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa nasledujúce dielo: „ Rekonštrukcia
strechy na dome smútku v Bacúrove č. 29“ podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Príloha
tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu
za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady , s odbornou starostlivosťou, vo
vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje
pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade s touto zmluvou, dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy.

III. CENA DIELA
1. Cena diela je dohodnutá ako cena pevná podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
Suma bez DPH:
3964,17 Eur
20% DPH:
792,83 Eur
Suma s DPH:
4757,- Eur
3. Položkovitý rozpočet ceny diela tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou
súčasťou.
4. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. Práce, ktoré zhotoviteľ
nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných
zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
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IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Faktúra bude vystavená zhotoviteľom bez zbytočného odkladu po vykonaní a prevzatí
úplného diela objednávateľom. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne
vykonaných prác a dodávok a ich ceny, potvrdený oboma zmluvnými stranami.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo budú uvedené nesprávne
náležitosti faktúry, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru na doplnenie alebo opravu.
V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

V. ČAS PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v termíne do 15.06.2016.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY
1. V prípade omeškania plnenia predmetu Zmluvy podľa článku V. tejto Zmluvy zaplatí
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za
každý deň omeškania.
2. Objednávateľ, v prípade omeškania úhrady faktúry podľa článku IV. tejto Zmluvy,
zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý
deň omeškania.

VII. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
1. Riešenie nepredvídaných okolností je zhotoviteľ povinný operatívne konzultovať
s povereným zamestnancom objednávateľa.
2. Akékoľvek zmeny týkajúce sa náležitosti dohodnutých v tejto zmluve, možno robiť len
písomným dodatkom Zmluvy podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto Zmluva neupravuje sa budú riešiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ
a jeden objednávateľ.
V Bacúrove dňa: ..02.05.2016..

V Bacúrove dňa: ..02.05.2016......

................................................
starostka obce
Katarína Zlámalová

................................................
Ladislav Bartoš

Ladislav Bartoš dávam týmto Obci Bacúrov výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov
uvedených v tejto zmluve, v rozsahu mojich osobných údajov uvedených v záhlaví tejto
zmluvy, na účely súvisiace s touto zmluvou, za podmienok ustanovených v § 11 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že tento súhlas so spracúvaním
osobných údajov je platný počas celej doby trvania tejto zmluvy. Vyššie uvedené potvrdujem
svojím vlastnoručným podpisom.
.........................................
Ladislav Bartoš
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Príloha č. 1

ROZPOČET
„Rekonštrukcia strechy na dome smútku v Bacúrove č. 29 „
p.č
.

Položka

1.
2.
3.
4.

Demontáž strechy
Debnenie vencov
Obdebnenie vencov
Armovanie
vencov,
výroba
strmiekov + montáž
Práca – betonáž
Montáž fólie difúznej
Montáž fólie deltatrela
Montáž krovu (montáž OSB
doska, obytie rímsy )
Montáž
krytiny,
žlebov,
závererných líšt
Spo lu
DPH 20%
S p o l u s DPH

5.
6.
7.
8.
9.

M.j.

Množ.

cena
spolu bez
DPH (€)

m2
m2
m2

108
15,20
15,20

1080
228
45
260

m3
m2
m2

2,43
108
108

120
108
108
1620
1188
3964,17
792,83
4757
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