Zmluva o dielo č. 1/2013
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ :
Obchodné meno: OBEC ĎANOVÁ
Sidlo:
Ďanová č.22, 038 42 Príbovce
Zastúpený:
Ing. Miroslav Ďanovský – zástupca starostu
IČO :

00316644

DIČ :

2020594719

Bankové spojenie : VUB Banka Číslo účtu : 17122362/0200
Dodávateľ:
Obchodné meno: TARABA MILAN – zemné práce
Zastúpený:
Milan Taraba
Sídlo:
Ďanová č. 54, 038 42 Príbovce
IČO:
17965705
IČO DPH:
SK1020491131
Bankové spojenie: SLSP Číslo účtu: 0351483200/0900
II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je výkon prác zimnej údržby obecných komunikácií, výkopových
prác a ostatných zemných prác strojom DH 112
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase
dohodnutom v dodatkoch k zmluve, alebo podľa dohody a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu, dohodnutú v časti III. Tejto zmluvy.
III.
Cena diela
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená vzájomnou dohodou v zmysle
Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. O cenách, v znení neskorších právnych predpisov. Zmluvné
strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene
sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady zhotoviteľa.
3.2. Cena je stanovená v EUR t.j. bez DPH faktúry pri práci strojom DH 112 v hodnote 25,00
EUR za hodinu práce.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pričom dňom
splatnosti sa rozumie deň pripísania na účet zhotoviteľa.
3.4. Objednávateľ je povinný za vykonané a prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
cenu.

IV.
Čas, miesto a objem plnenia
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo v mieste určenom v dodatku k
tejto zmluve alebo v mieste dohody.
4.2. Plnenie menšieho množstva zo strany zhotoviteľa ak bolo dohodnuté sa nepovažuje za
vadu plnenia, ale za čiastočné plnenie.
4.3. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.
V.
Osobitné ustanovenia
5.1. Objednávateľ preukazne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska zhotoviteľovi.
Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu
alebo potvrdením vyfakturovaných služieb.
5.2. Pri plnení predmetu mluvy zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
VI.
Doba zmluvy a ukončenie zmluvy
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.12.2013 do
31.12.2014
6.2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť na základe písomnej dohody.
6.3. Zmluvu je možné písomne vypovedať. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť
dňom doručenia písomnej výpovede druhej strane.
VII.
Záverečné ustanovenia
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na
prípadných právnych nástupcov.
7.2. Zmeny a doplnky zmluvy možu byť uskutočnené formou písomného dodatku uzavretého
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, alebo dohodou.
7.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých
pre beyproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou.
7.5. Práva a povinnosti, resp. Podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov namä Občianskeho zákoníka.
7.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oprávnenými
osobami zastupujúcimi obe zmluvné strany.
7.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch jako originál, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
7.8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového
alebo právneho omylu, nie v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7.9. Zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto
vlastnoručne podpísali.
V Ďanovej dňa: 25. novembra 2013

Ing. Miroslav Ďanovský
zástupca starostu

Milan Taraba

