Zmluva o dielo č. 07071401
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v platnom znení
Čl. I.
Zmluvné strany
Zmluvné strany :
Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Šport Projekt s.r.o.
so sídlom H. Meličkovej, 15, 841 05 Bratislava
IČO: 47 317 612
DIČ: 202 3870 486
Bankový účet: 50 47 85 2924/0900
Zastúpený: Ing. Vladimír Václavík (konateľ)
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v
Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka číslo 91582/B
(ďalej ako zhotoviteľ)
Obec Buzitka
Buzitka 126
985 41 Šávoľ
IČO: 315982
DIČ: 202 111 5019
Zastúpená: Helenou Ševčíkovou (starostka obce)
(ďalej len objednávateľ)

uzatvárajú túto
Zmluvu o dielo
s nasledovným znením:
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:
1 ks trojradovej prestrešenej tribúny s dĺžkou 14 m a kapacitou 80 miest
2 ks Futbalových 8 miestnych striedačiek
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.7.2014
2. Objednávateľ sa zaväzuje, dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené
dielo, prevziať od zhotoviteľa zaplatiť mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto
zmluve.
3. Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené „Protokolom o odovzdaní diela“, ktorý
podpíšu oprávnený zástupcovia oboch zmluvných strán s uvedením dátumu. Tento
protokol bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry – dodací list.

Čl. III.
Povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať všetky podklady, ktoré umožnia realizáciu diela
pri podpise tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela najmä
v prípade:
a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných
strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
b) nepriaznivých klimatických podmienok,
realizovaných prác,

ktoré

by ohrozovali kvalitu

c) príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi
správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním
zhotoviteľa,
d) neposkytnutia včasného spolupôsobenia objednávateľom alebo v prípade
omeškania sa objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jej časti,
e) zmien v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ
sú takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na
termín ukončenia diela,
f) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác.
Čl. IV.
Cena diela a platobné podmienky
1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela vo výške
12 177,00,- EUR (slovom: dvanásťtisíc sto sedemdesiat sedem eur)
2. Objednávateľ po podpise zmluvy oboma stranami, uhradí zálohovú platbu v cene
5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), z ceny diela do 20.07.2014.
3. Objednávateľ uhradí 3 600,- EUR (slovom: tritisíc šesťsto eur), z ceny diela do
31.07.2014. Zvyšnú cenu diela vo výške 3 577,- EUR (slovom: tritisíc päťsto
sedemdesiat sedem eur) na základe konečnej faktúry, vystavenej zhotoviteľom
bezprostredne po riadnom odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi, splatnosť
faktúry je dohodnutá do 30.11.2014.
Čl. V.
Termín dodania diela
1. Predmet diela podľa Čl. II. bude realizovaný do 30tich dní od úhrady zálohovej platby.

Čl. VI.
Záručné podmienky diela
Záručná doba na práce dodané na základe tejto zmluvy zhotoviteľom činí 2 roky od dátumu
prevzatia, na základe písomne podanej reklamácie vykoná zhotoviteľ po obhliadke priamo na
mieste realizácie diela. Na základe oprávnenej reklamácie bude prevedená náprava.
Čl. VII.
Iné dojednanie
1. Zhotoviteľ vydodá dielo v zmysle ustanovení vyhlášky ministerstva životného
prostredia SR 532/2002 Z.z.
2. Farebné riešenie bude realizované počas výstavby po vzájomnej dohode a nebude mať
vplyv na cenu diela.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a dodatky v tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných
číslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Práva a povinnosti objednávateľa zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou riadia
sa Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi, v platnom znení.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží dve vyhotovenia.
4. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli,
čo potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
6. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade do zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 11.07.2014

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

