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ZNI[LTJVA O DIELO
azavretá podl'a ustanovení s 536 a nasl. obchodného zákonníka č. 5131199I Zb.

Čt. r
Zmluvné strany

1.1 oBJEDNÁv.q'tnr:
obchodné meno:

i

'l 1.2
V

Zás tupc a oprávnený j ednat'
vo veciach zmluv:
Bankové spojene:

Zástupca oprávnený j ednať
v o ve ci a ch t e chniclry ch :

Zapísaný:

tČo:
tČ npu:
(ďalej len obj ednávateť)

ZHOTOVITEL:
Názov:

ICO:
DIČ:

SLoVENSKÝ VoDoHOSPoDÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

RNDr. Marián SIEKELA, naďíter oZ
Všeobecná úverová banka, a.s.' pob. B. Bystrica
č. účfu: 29ó0080553 10200

Andrea HÍvns
č. tel.: 0910 890 666
obch. register oS Banská Bystrica
odd.: Pš, vložka č. 713lS
36 022 047 03
sK20200662r3

obec ZAÍIORCE
obecný úrad
Záhor ce, Krtíšska I'7 3 l 9 8

99I 06 Želovce
Zástupca oprávnený j ednať
vo veciach zmluvy: Branislav KAZMER, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

č. účtu: 5026-40210200
00319694
2021243323

(ďalej len zhotoviteť)

uzaweli tuto zmluvu, ktorou sazavázqe zhotoviteť zhotoviť dielo, ktorého predmet je
určený věI' 2 aobjednávatel' sa zavázuje zaplatíť cenu zajeho vykonanie ar.ýonané
práce prevziať.



Čl. z
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteť sa zavázuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávatela
zhotoví práce podťa zÍtpisu vo veci prejednania u&žby na tokoch v intraviláne obce
Záhorce na vodnom toku Zéůtorský potok, r.km 0,9-1,3. Rozpis dohodnutých prác je
uvedený v zápise zo dňa 02.09.2013. Zápis napísaný na obecnom úrade vo veci
prejednania ídržby na toku v intraviláne obce s rozpisom dohodnutých prác tvorí
neoddeliteťnú súčasť tejto zmluvy.

2'2 objeďnávateÍ sa zavázuje, Že r.ykonané práce prevezme azaplati za ich prevedenie
dohodnutú cenu a poskýne dojednané spolupÓsobenie.

2'3Pd plnení predmetu tejto zmluvy sa dodávatel zavázlje dodrŽiavať všeobecne závdzné
predpisy a bude sa riadiť podkladmi, pokynmi a zápismí.

2.4 Zmeny cien a termínov budú riešené dodatkom len v prípade Zmeny a rozsahu alebo
predmetu plnenia, alebo naviac požiadavkám zo strany objednávateťa.

Čt. s
čas vykonania diela

3.I Zhotoviteť sa zavázuje, že práce uvedené v čl. 2 predmetu zmluvy vykoná v termíne do
15.1r.2013.

3.2 Pokuta za omeškanie s plnením povinnosti r,ýonať stanovené práce v dohodnutom
termíne je 0,05yo z ceÍIy diela zakaždý zaěatý deň omeškania.

čt. +
Cena za dielo

4.I'Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dohodnutá podťa zák. ě. 1811996 Z'z. o cenách
v zneníneskorších predpisov a predstavuje sumu: 400 €, slovom: Štyri'to nur.

4.2.Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vystavená zhotovitel'om po
splnení predmetu tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia
objednávateťovi.

4.3.v prípade omeškania splatením faktúry je objednávatel'povinný zaplatiť znezap|atenej
čiastky dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,050Á zakaždý deň z fakturovanej čiastky.

Čt. s
Vykonanie diela

5.I. Zhotoviteť splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením aodovzdaním
formou protokolu o odovzdaní aprevzatí'

čt. o
Iné ujednania

objednávateť sa zavázuje odovzdať zhotoviteťovi úseky vodných tokov na vykonanie
prác v rozsahu predmetu zmluvy podl'a čI. 2. tqto zmluvy. objednávateť prehlasuje, že
nič neprekáž'av rea|lzácii diela.
objednávateťje oprávnený skontrolovať práce azabezpečí účasť oprávnených zástupcov
na preberacom konani. Zhotovlteť vedie počas realizácie diela stavebný denník a tento
predloži objednávateťovi v deň odovzdania ukončeného diela.

6.1

6.2



6.3 Zmluvné strany sa zavázuju spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu diela a túto
oboj stranne podpísať poverenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Zmluva móže bý menená, doplňovaná alebo zrušená len dohodou strán v písomnej
forme ako dodatok k Zmluve o dielo, podpísaný obidvoma stranami.

6.5 V prípadoch, ktoré nie sú riešené ustanoveniami tejto zmluvy, sa zmluvný vzťah nadi
prí slušnými ustanoveni ami ob chodného zákonníka.

6.6 V prípade nekvalitného alebo zjavne vadného plnenia zhotoviteťom, má objednávatef
právo znižiť cenu dodávky o sumu ekvivalentnú rozsahu a kvalite vykonaných prác,
prípadne stanoviť termín pre nové plnenie.

6'7 Zhotoviteť v plnom rozsahu ruči za skutočnosť, že jeho pracovníci sú riadne poučení
a doďržiavajú predpisy BOZP a Po.

6.8 Zhotoviteť je povinný manipulovať s mechanizmami tak, aby nepoškodil majetok
objednávateťa alebo tretej osoby. V prípade, Že svojou činnosťou spósobí škodu' je za ř^n

zodpovedný.
6.9 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby jeho odovzdania znáša

zhotoviteť. Dňom odovzdania diela prech ádza nebezpečenstvo škody na obj ednávatef a.

6.10 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou vzmysle $ 5a zák. č,.21112000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov. Zmluvné strany beru na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva
vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

6'11 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, zktorých dva obdrží objednávateť
a dva obdrŽí zhotoviteť.
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V Banskej Bystrici, dňa Y ZÍůtorciach, dňa

objednávateť:

RNDr. Marián Siekela
riaditeť odštepného záv odu
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