
Zmluva o dielo c. 28/08/2015
Na vycistenie, vybagrovanie a odvoz zeminy obecného kanála+ obecný kanál p.Musák

v dÍžke 575 m spolu s kanalizacnou prípojkou pred OCÚv obci Nižný Krucov
v zmysle stavebného zákona c.50/1976 Zb. a jeho vykonávacích predpisov

uzatvorená podl'a Obchodného zákonníka

CU.
Zmluvnéstrany

1. Objednávatel: Obec Nižný Krucov
adresa: Obecný úrad Nižný Krucov
v zastúpení: Mgr. Vladimíra Hermanovská, starostka obce
ICO: 00332615
mc: 2020630260
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s
C. úctu: 4251257001/5600
E-mail: niztiykrucov@gmai1.com
(dalej len objednávatel)

a
2. Zhotovitel: Jozef Homola
adresa: Duklianskych hrdinov 1236
v zastúpení: Jozef Homola
ICO: 37350226
mc: SK 1020001169
Bankové spojenie: VÚB,Vranov nlT
C. úctu:
E-mail: vyrobkybetonove@gmail.com
(dalej len zhotovitel)

CI.ll.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvyje záväzok zhotovitela, že riadne a vcas vykoná práce a realizáciu stavby:
"Vycistenie,vybagrovanie a odvoz zeminy obecného kanála + kanál p.Musák v celkovej dÍžke 575 m,
kanalizacná prípojka pred oCÚv obci Nižný Krucov" (dalej len dohodnuté dielo).

2. Objednávatel sa zaväzuje prevziat dohodnuté dielo a zaplatit zan zhotovitelovi dohodnutú cenu podla Cl.V.
tejto zmluvy v lehote splatnosti podla C1.VI. tejto zmluvy.

cl.m.
Rozsah a pocet vyhotovení diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy dodá zhotovitel v rozsahu podla predloženej vítaznej ponuky, ktorú
vyhodnotili a schválili poslanci OZ v Nižnom Krucove na 6.zasadnutí OZ v Nižnom Krucove dna 26.06.2015 .

CI.IV.
Etapizácia prác a termíny plnenia

1. Zhotovitel zrealizuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v jednej ucelenej etape v termine od 28.8.2015
do 30.9.2015

CI.V.
Cena za vyhotovenie diela

1. Celková cena za vypracovanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 3.498,- EUR, slovom: tritisíc
štyristodevätdesiat osem EUR.



2. Uvedená ciastka za vyhotovenie diela sa vztahuje výlucne k realizácii diela v rozsahu podla ustanovení
uvedených v cl II. a III. tejto zmluvy.
3. Cenaje uvedená vrátane DPH.

Cl.VI.
Fakturácia a splatnost faktúry

Objednávatel sa zaväzuje:
-zaplatit zhotovitelovi celkovú cenu diela vo výške 3.498,- Eur a to rozdelením platieb na štyri splátky,1.faktúru
vystaví zhotovitel diela v mesiaci august 2015 v celkovej výške 1.498,-Eur, pricom fa bude rozdelaná na 498,-
Eur, ktoré bude použitých na materiál a pohonné hmoty a 2. doplatok fa za august 2015 v sume 1.000,- Eur za
vykonané práce,3.faktúru vystaví zhotovitel diela v mesiaci september 2015 vo výške 1.000,- Eur, 4.faktúru
vystaví zhotovitel diela v mesiaci október 2015 vo výške 1.000,- Eur . Týmto splátkovým kalendárom bude
uhradená zhotovitelovi diela celková suma diela v celkovej výške výhemej cenovej ponuky vyhodnotenej a
schválenej na 6.zasadnutí OZ v Nižnom Krucove dna 26.06.2015 . Splatnost faktúr je 7 dní.

Cl.VII.
Odstúpenieod zmluvy

l. Odstúpenie od zmluvy je možné len v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a to pri porušení zmluvných
podmienok.
2. Za vážne porušenie tejto zmluvy sa považuje:
a) prekrocenie lehoty splatnosti faktúr objednávatelom o viac ako 7 dní,
b) prekrocenie termínov zhotovenia diela, jeho etáp a ucelených castí o viac ako 7 dní.

Cl.vm.
Miesto a podmienky odovzdania diela

l. Miestom odovzdania a prevzatia diela je kancelária pracoviska zhotovitela na adrese uvedenej v cl. l. tejto
zmluvy.
2. Zhotovitel odovzdá objednávatelovi dohodnuté dielo do 30.09.2015.

CI.IX.
Záverecnéustanovenia

l. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa neakceptujú.
3. Túto zmluvu nie je možné zmenit alebo zrušit ,pri zrušeníjednej alebo druhej strany sa ukladá zmluvná
pokuta vo výške 3 OOO,-Eur.
4. Zmluvaje napísaná v 4 exemplároch, z ktorých objednávatel a zhotovitel obdržia po 2 exemplároch.
5. Táto zmluva nadobúda platnost v den jej podpísania oboma stranami.
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Za objednávatela:
Obec Nižný Krucov

Mgr.Vladimíra Hermanovská
starostka obce

Za zho~itela:
Jozef Homola

majitel


