Zmluva o dielo
( uzatvorená

podľa § 536 a nasl. Obchodného

zákonníka)

Čl. I.
Zmluvné
1.1. Objednávate!':

strany

Mesto Šaštín - Stráže
sídlo: Alej 549, Šaštín - Stráže 908 41
IČO: 00310069
DiČ: 2021049580
Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Šaštín - Stráže
číslo účtu: 828182/0200
v zastúpení: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

(ďalej len "objednávatcl''')

1.2. Zhotoviteľ:

(ďalej

Peter Hrozen, murárske práce, maloobchod
sídlo: Zápotočná 988, Šaštín - Stráže 908 41
IČO: 40765 148
DIČ: 1071886354
Bankové spojenie:
číslo účtu:

len "zhotovitcl'"

)
ČI, II
Predmet plnenia

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje,
objednávateľa nasledovné

že za

Opravu a údržbu chodníka
Dielo je blifliie špecifikované
k tejto zmluve,
2. Miesto plnenia:

podmienok

dohodnutých

v tejto zmluve o dielo vykoná pre

dielo:
na ulici M. R. Štefánika
v cenovej kalkulácii, ktorá je neoddclitcl'nou

ul. M. R. Štefánika,

prílohou

č,

l

Šaštín - Stráže

3. Objednávateľ sa zväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie
podľa čl. III. tejto zmluvy.

diela zmluvnú cenu

Čl. III.
Cena za dielo
l. Zhotoviteľ zhotovi dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá
zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená ako cena pevná:
celková
cena diela: 9277,76
EUR (slovom:
"devät'tisícdvestosedemdesiatsedcm
eur
a sedemdesiatšesť
centov") s DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhradená objednávateľom
zhotoviteľovi na
základe faktúr, ktoré musia mať náležitosti riadnych daňových dokladov a to do 15 dní po
dokončení diela na základe preberaciebo protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

čiiv.
Čas plnenia
l. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne
a tovar dohodnutom množstve.

a v požadovanej

2. Zhotoviteľ

dielo do 15.04.2011.

sa zaväzuje

zhotoviť

Vlastnícke

právo

zhotovenú

kvalite

zhotoviť

Čl. v.
vec a nebezpečenstvo

dielo

škody

a dodať

materiál

na nej

l. Vlastnícke právo za zhotovenú vec a nebezpečenstvo
na nej prechádzajú na objednávateľa
dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí
diela.
Čl. V!.
Zodpovednosť

za chyby

l. Zhotoviteľ zodpovedá za Io, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok
v nej uvedených ,a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. V prípade
opraví dielo.

vady diela,

zistenej

po realizácii

Odovzdanie
1. Po zhotovení

diela vyzve zhotoviteľ

diela v záručnej

ČI. VII.
a prevzatie

objednávateľa

2. O priebehu a výsledku odovzdaného
diela,
a prevzatí diela, v závere ktorej objednávateľ
nepreberá s odôvodnením.

dobe, zhotoviteľ

bezplatne

diela

na jeho prevzatie

v mieste plnenia.

spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní
výslovne uvedie, či dielo preberá alebo

Čl. VIII.
Ostatné dojednania
l. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovával'
informácie na iné zmluvné účely.

obchodné

tajomstvo

a nepoužijú

tieto

2. V prípade vzniku prác naviac alebo dodávok materiálu, ktoré neboli predmetom ponuky a
ovplyvňujú vyššie dohodnutú cenu a termín odovzdania, musia byť predmetné práce alebo
materiály dopredu odsúhlasené
objednávateľom,
a ich rozsah a cena doriešená dodatkom
k tejto zmluve.

3, V prípade porušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy strane objednávateľa
sa objednávateľ
zaväzuje uhradiť nedokončené
projektové práce, tak že uhradí zhotoviteľovi
preukázané
náklady.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1, Táto zmluva vzniká dohodou

O

celom jej obsah.

2, Meniť alebo doplňat'
text tejto zmluvy možno len formou písomných
dodatkov
k dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými
zástupcami obchod zmluvných
strán.
3, Vostatných
otázkach
neupravených
touto
zákonníka,
najmä o zmluve O dielo a ostatné
republike.
4. Túto zmluvu
zmluvy.

možno

meniť a dopjňat'

5. Na znak súhlasu s obsahom
a vážne mienenej vôle.

zmluvou
platia ustanovenia
všeobecné
predpisy
platné

len po predchádzajúcom

tejto zmluvy ju účastníci

podpisujú

súhlase

účastníkov

tejto

ako prejav ich slobodnej

V Šaštíne - Strážach, dňa 23. 03. 2011

sto aštin - Stráže
v z Ing. Radovan Prstck
primátor mesta

Obchodného
v Slovenskej

/ Peter Hrozen

Pctcr

Hrozcn

murárskc

nnice

Zápoločná

988 90841 'šaštín-Stráže.

Mcstský úrad
ŠliŠtín-Slráže

Vec: Rozpis prác a dodávok
Stručný popis

Búranie obrubníkov
S čistením
Búranie betónu
Podklad zo štrkodrvy
Osadenie očistených
Obrubníkov
Oadenie obrubníkov
Záhonových
Obrubník záhonový
Brož-dlažba sivá 6 cm
Kladenie dlažby
Odvoz sute
Presun hmôt

na kladenie

dlažby v časti mesia Stráže.

miera

množstvo

ml
m2

122
12,2
122
122

8,84

1078,48

m
ks
m2
ml

122
122
122
122

8,94
4,52
9,10
8,20
20,12
3,32

1090,68
551,44
l I 10,20
1000,40
724,32
119,52

l

36
36

Celkom:
Celkom:

Šaštín-Stráže,

23.03.2011

jed. cena

3,16
79,56
5,74

celkom

385,52
970,63
700,28

7731,47 bez DPH
9277,76 s DPH

