
Objednávateľ:
Sídlo
Zástupca:
Bank. Spojenie:
IČO:

Zhotoviteľ
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zástupca:
Bank. Spojenie:

Zmluva o dielo
lna vykonanie stavebno-stolárskych prácI

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami

Obec Halič
Ulica Mieru 68/66,985 11 Halič
Starosta obce Mgr.Alexander Udvardy
SK5l 5600 0000 0060 0874 4001
00316091

Ján Kamenský
980 13 Hrnčiarska Ves 280
50362828
1122247610
Kamenský Ján
SK4l 56000000007964367001

Článok l
Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebno-stolárske práce v
rozsahu :Drevené atypické okná jednoduché s izolačným dvojsklom 1 
800x1250mm-2ks, 1600x1250mm-lksl drevené atypické okno okrúhle
priemer 500mm-lks, drevené dvere jednokrídlové so sklom
llOOx2000mmlks, drevené dvere jednokrídlové 900x2000mm-lks

Článok II 
Cena

2. Zmluvné strany sa dohodli ,že cena za vykonanie diela je 2340,OO,-/€/slovom:
Dvetisíctristoštyridsať €,Ocent/.



Článok III
Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo
zálohu vo výške O% z celkovej sumy, t.j. O,-€. Zvyšnú sumu bude
zhotoviteľ fakturovať až po ukončení diela.

Článok IV
Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch: začatie prác od
podpísania zmluvy o dielo v dížke trvania 30 pracovných dní.

Článok V
Iné práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebno-stolárskych prác
a odovzdaním diela objednávateľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť elektrickú energiu 220 V, možnosť použitia
WC pre pracovníkov a súčinnosť pre hladký priebeh plnenia predmetu
tejto zmluvy.

Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 24 mesiacov od
odovzdania diela.

Článok VI
Zmluvné pokuty

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela,
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela za
Každý začatý týždeň omeškania.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúryje objednávateľ povinný
zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z nezaplatenej čiastky za
každý týždeň omeškania.



Článok VII
Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej
dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve
bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňomjej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží 1 vyhotovenie.
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