
zmluva o dielo

(d'alej len rrzm!uva")

Uzatvorená pod[a ustanovení §536 a nasl. Zákona č.5t3lL99I Zb. Obchodný zákonník, v znení

neskorších predpisov (d'alej len ,,obchodný zákonník").

článok l
Zmluvné strany

Objednávatel'

Názov: Obec Gáň
Sídlo: Obecný úrad Gáň, 925 31, Gáň č.27
tčo: oo3o5944
Štatutárny orgán: Mgr. Denisa lvančíková, starostka obce Gáň

(d'alej len,,objednávateí')

A

zhotovitel'

Obchodné meno: SHR-VEGET s.r.o.
Miesto podnikania: 925 3I Gáň č. 260
tčo: 36219576
Dlč: 20201931-42
Zastúpený: lng, JozefJanský

(d'a lej len,,zhotoviteí')

článok !l
Predmet zmluvy

L Predmet tejto zmluvy je závázok zhotovitel'a vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácii
vobci Gáň (d'alej aj,,dielo") vsúlade so špecifikáciou, vtermíne acene podl'a zmluvy
a závázok objednávatela zaplatiť dohodnutú cenu.

2. Dielo zahřňa odpratávanie snehu z povrchu vozovky na miestnych komunikáciách v obci Gáň,
podla potreby objednávatel'a a na výzvu objednávatel'a, v dobe od 4.L2OL7 do 20.3.2017, tak
aby bola zabezpečená zjazdnosť a bezpečná použitel'nosť komunikácie. Zhotoviteť začne
odpratávať sneh vždy do 1 hodiny od telefonickej, alebo inej výzvy objednávatel'a,

3. Zhotoviteí vykoná dielo sám, na vlastnú zodpovednosť, ato vrozsahu, kva|ite, vtermíne
a v cene podIa ustanovenítejto zmluvy. Pokial'by zhotoviteí mal vykonávať dielo, alebo časti
diela prostredníctvom tretích osób, je povinný vyžiadať si písomný súhlas objednávatel'a. Za

výkony tretích osób zodpovedá zhotovitel' v plnom rozsahu tak, ako by predmetné výkony
a dodávky uskutočňoval sám. Pri realizácii predmetu zmluvy poskytne objednávatel'
zhotovitelbvi obvykl ú súčinnosť.

4. Zhotovitel'vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť potrebné na vykonanie die|a.



článok lll
Cena die!a

t, Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela v rozsahu podl'a tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podl'a zákona NR SR č, 1811996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
Cena za vykonanie diela je 37 € (slovom: Tridsaťsedem eur) za každú začatú hodinu
vykonávania diela. ObjednávateI uhrádza len dobu skutočného vykonávania diela, neuhrádza
čas strávený cestou na miesto vykonania die|a. Cena diela je uvedená v euro s DPH, je pevná
a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteía spojené s vykonaním diela.

článok lV
Platobné a fakturačné podmienky

1. Zhotovitel'vyhotoví a predloží objednávatelbvi faktúru za každé čiastkové vykonanie diela, t.j.
osobitne za každé odpratávanie snehu vykonané na výzvu objednávatel'a.

2, Faktúra musí byť originálna písomnosť. Za faktúru sa nepovažuje kópia, fotokópia, ani faxová
faktúra. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude
vystavená v súlade so zmluvou má objednávatel' právo vrátiť ju v termíne splatnosti
zhotovitelbvi na prepracovanie bez zaplatenia, Oprávneným vrátením faktúry prestáva
plynúť lehota splatnosti, a táto plynie celá znovu odo dňa doručenia opravenej (novej)
faktúry a objednávateí nie je v omeškaní.

3, Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateíovi bezhotovostným
prevodom na účet zhotovitela. Za deň splnenia peňažného závázku sa považuje deň
odpísania dlžnej sumy z účtu objednávatela v prospech účtu zhotoviteía.

4, Zhotoviteí doručí faktúru objednávatelovi na adresu uvedenú v článku l. Zmluvy.

článok v
povin nosti zhotovitel'a

1. Zhotovite[ je povinný vykonať dielo podl'a zmluvy a pokynov objednávate[a v dohodnutom
termíne a kvalitne s odbornou starostlivosťou,

2. Zhotovitel zodpovedá za dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a požiarnej ochrany a ostatných platných právnych predpisov SR.

3. V prípade, že zhotovitel nie je schopný dielo objednávatelbvi vykonať v súlade so zmluvou
a pokynmi objednávatel'a v dohodnutom termíne, je povinný bezodkladne o tom informovať
objednávatel'a,

4. Zhotovitel'zodpovedá za prípadné škody tretím osobám, ktoré vzniknú pri realizácii plnenia
diela.

článok vl
Povinnosti objednávatel'a

1", Objednávateí zaplatí dohodnutú cenu za riadne vykonané dielo.
2, Objednávateí vykoná obhliadku diela bez zbytočného odkladu vždy po jeho vykonaní

zhotoviteíom,
3. Objednávate[ sa zavázuje vytvoriť zhotoviteíovi podmienky potrebné na vykonanie diela a na

odstránenie vád.
4. Objednávatel' je povinný poskytovať zhotovitelovi potrebnú súčinnosť.



1,.

2.

článok vll
Zodpovednosť za vady

1,. Zhotoviteí zodpovedá za to, že všetky výkony, práce, pracovníci a použité zariadenia

vyhovujú technickým, zdravotným, pracovným, bezpečnostným a iným predpisom platným

na územíSR.
2. Ak zhotovitel, nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne, časové a iné podmienky, na ktorých sa

zmluvné strany dohodli, dielo má vady. objednávateí má právo reklamovať vady

u zhotoviteía.
3. Nahlásenie vady zhotoviteI bezodkladne potvrdí objednávatelbvi písomnou formou,

4. Zhotovitel,si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voČi objednávatelbvi

žiadne finančné nároky.

5, Uplatnením práva na reklamáciu vád diela zo strany objednávateÍa nie je dotknuté Právo

o bjed návatel'a požadovať od zhotovite[a ná h rad u škody,

6. Zhotovitel' sa zavázuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 1 hodiny od

oprávnenej reklamáció objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase,

7, Náklady na odstránenie vád a vykonanie nápravných opatrení znáša a hradí zhotovitel"

článok vlll
Sankcie

Zhotovitel' si móže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných závázkov

objednávatel'a úrok z omeškania vo výške 0,05%z faktúrovanejsumy zakaždý deň omeškania

ai iormou vystavenia faktúry splatnej 14 dníod je doručenia objednávatelbvi,

objednávatel,si móže, v prípade ak zhotovitel,nezačne odpratávať sneh do 1" hodiny od výzvy

objednávatel'a , alebo ak zhotoviteí nezačne s odstraňovaním prípadných vád diela do 1

hodiny od oprávnenej reklamácie objednávateía, uplatniť u zhotoviteÍa zmluvnú Pokutu vo

výške 20 € za každú hodinu omeškania.

3. uplatnením práva na sankciu nie je dotknuté právo zmluvnej strany požadovať náhradu

škody,

článok lx
Trvanie zmluvy

L. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 4.t.2OI7 do20,3,2OL7,

2. zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť okamžitým odstúpením od zmluvy

v prípade podstatného porušenia zmluvy.

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak zhotoviteť:

a) Nevykoná dielo riadne a včas v súlade so zmluvou

b) Neodstráni riadne a včas vady

c) Opakovanie vykonáva dielo vadne.

4, Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak objednávateÍa nezaPlatí cenu diela v lehote

30 dní po splatnostifaktúry napriek predchádzajúcemu písomného upozorneniu zhotovite[a,

5. odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane,

6. Každá zmluvná strana je oprávnená kedykorvek vypovedať túto zmluvu bez udania dÓvodu vo

výpovednej lehote ! mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po doručení výpovede,



článok x
záverečné ustanovenia

I. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu je možné meniť len očíslovanýmidodatkamiv písomnej forme.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnakých vyhotoveniach, z ktorých kaŽdá zo

zmluvných strán po podpísaní obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Pokial'táto zmluva neobsahuje osobitnú úpravu, riadia sa zmluvné vzťahy zmluvných strán

prísl ušnými usta noveniami obchod ného zá kon n íka,

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním celú prečítali, Že jej obsahu

v plnom rozsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich pravej slobodnej a vážnej vóle,

nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voťnosť nie je obmedzená
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

ú 4,
v Gáni, dňa ...,(.....(.,....,.,.. 2017

Objednávatel':


