
ZN{LUVA O DIEIO
uzatvorená v Znysle § 536 a nasl. zákona č. 5131199l Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ako ,,Zmluvao,)

Zhotovitel':

medzil.

PARMELIA-VM s.r.o.
IČo:+s 861447
IČ opH: SK 2023120165
so sídlom: 925 32 Vel'ká Mača 531
v mene ktorého koná: Ladislav Bugyi, konateť
bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: SK4002000000003l 14370855
spoloČnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.26207 lT
(d'alej len ako ,,ďlotovitel"')

a

Objednávatel': obchodné meno : Obec Gáň
IČo:00305944
DIČ:2021153552
so sídlom : Hlavná 27,925 3l Gáň
v mene ktorého koná: Mgr. Denisa Ivančíková
telefonne číslo: 0904 514 420 e-mailová adresa: obecgan@obecgan.sk
(ďalej len ako ,,objedndvatel'o)

čt.I
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je závázok zhotoviteťa vykonať pre objednávateťa dielo špecifikované vzáváznej
objednávke objednávatel'a, vrátane príslušenstva, ato podťa cenovej ponuky zhotoviterá a záváznej objednávky
objednávatel'a, prip. Základného cenníku prác, ktoré tvoria prílohu, tj. neoddelitelhú súčasť tejtó Zmllvy, za
podmienok stanovených touto Zmluvou (ďalej tiež ako ,,dielo'').

L2. Objednávateť sa zavázuje poskytnúť zhotoviteťovi potrebnú súčinnosť na vykonanie diela, zaplatť áotoviteťovi
za vykonané dielo dohodnutú cenu za dielo a riadne vykonané dielo prevziať.

čl. tI.
Cenaza vykonanie die|a, platobné podmienky

2.1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateť na účet áotoviteťa, uvedený v záhlaví tejto Zm1uvy,
alebo k rukám zhotoviteía, za vykonané dielo cenu vo výške 4 271,03 EUŘ (slovom
ŠtYritisícdvestosedemdesiatjeden EUR) (ďalej len ako ,,dohodnutó cena"). pre prípad dodatočného rozšírenia
Predmetu Plnenia a jeho príslušenstva, špeciťrkovaného v č1. I. tejto Zmllvy, zn strany objednávateťa, sa
dohodnutá cenaza zhotovenie diela navýši o sumu dodatočného plnenia, poďíaZákladného cerrníku prác.

2.2. Zhotoviteť je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené
áotoviteťom, ktoré zhotovitel' hodnoverne preukáže. Objednávatel' sa zavťizuje takéto zv,ýšenie cený písomne
potvrdiť.

2.3. Objednávateť je povinný zaplatiť zhotoviteťovi cenu za dielo do siedmych dní od odovzdania diela (od podpisu
Protokolu o odovzdaní aprevzati diela, oboma zmluvnými stranami). Zhotoviteí je oprávnený od objednávateťa
PoŽadovať Primerarré zálohové platby za vyhotovenie diela, v prípade neuhradenia požadovanej záIohy má
áotovitel'právo od zmluvy odstupiť. V prípade omeškania objednávateťa s finančnou úhradou fakturvystavěných
áotoviteťom, je objednávateť povinný zaplatiť zhotovitel]ovi zmluvnú pokutu vo qýške 0,1 Yo zdlžnej sumý za
kažďý, aj začaty deň omeškania.

čt. nI.
Vykonanie diela

3,1. ZhotoviteÍ sa zaviizaje vykonať dielo s termínom začatiaplnenia do 10 pracovných dní odo dňa podpisu tejto
Zmhlvy a dokončiť dielo v termíne do 15 pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy obomá zmluvnými
stranami. Tento termín je možné preďiZiť \en na základe vzájomnej áonóay zmluvných strán alebo z dov-odu
prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej áotoviteť nemohol
zaěať alebo Pokračovať vo vykonávaní diela. Za zIé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší
alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.

3.2. NebezpeČenstvo škody na zhotovovanom diele znáša v celom rozsahu od počiatku objednávateť, Uvedenlým nie je
dotknuté právo objednávateía na náhradu škody spósob enú zo strany zhotovitel'a.



3.3. Vymedzenie priestorov na vykonanie diela a na osadenie diela určuje objednávateť po vzájomnej konzultácii so
zhotoviteťom, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní a pievzatí priestorov ná vykonanie diela, ktorá sa
bezodkladne po podpísani oboma zmluvn;imi stranami stáva prílohou tejto Zmluvy,

3,4. Zhotoviteí sa zavázuje vykonať dielo na svoje náklady, pri vykonávaní diela postupuje samostatne a nie.je viazaný
pokynmi obj ednávateťa.

3.5. Zhotoviteť nie je v omeškaní s plnením závázku, ak mu objednávateť neposkytol potrebnú súčinnosť.
3.6. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, o dokončení diela bude zhotoviteť informovať objednávatel'a

prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného na adresu objednávateťa uvedenú v záhlaviíejto Zmluvy, spolu
s výzvou na prevzatie diela. Objednávateťje povinný v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na
prevzatie diela, oznámiť zhotovitel'ovi termín prevzatia dokončeného diela a v rámci tej istej lehoty vykonané
dielo prevziať od zhotoviteťa a spísať s ním zápisnicu o odovzdaní aprevzati dokončeného diela. Ak objednávateť
v lehote určenej v tomto bode Zmluvy neoznámi zhotoviteťovi termín prevzatia vykonaného diela, resp. v tejto
lehote dielo neprevezme alebo nepodpíše zápisnicu o odovzdaní aprevzati dokončeného diela, má sa za to, že
vykonané dielo bolo riadne abez vád odovzdané zo stíany zhotoviteťa objednávateťovi aj bez spísania
apodpísania zápisnice o odovzdaní aprevzatí dokončeného diela. Posledný deň márneho uplynutia lehoty určenej
v tomto bode Zmluvy pre objednávateťa na oztámenie termínu prevzatia vykonaného diela áotoviteťovi, resp. na
prevzatie diela alebo na podpísanie zápisnice o odovzdaní aprevzaíí dokončeného diela, sa považuje za ďeň
odovzdania diela zo strany áotoviteťa objednávateťovi.

3.7. Vlastníctvo k vykonanému dielu prechádza na objednávateťa až po úplnej úhrade ceny za dielo špecifikovanej
v č1. II, tejto Zmluvy.

čt. tv.
Zodpovednost'za vady diela a záručná doba

4.1. Zhotoviteť zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podťa noriem vďahujúcich sa na predmet
plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručrcj doby bude spósobilý na použitie na obvyklý
účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

4.2. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotovite]'
zodpovedá zayady) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateťovi. Za vady diela, na ktoré sa vďahuje
záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteť v rozsahu zánlky špecifikovanej v Záruéných apozáručných podmienkach,
ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy,

4 3 . DÍžka záručnej doby j e špecifikovan á v Záručných a pozáručných podmienkach.
4,4. Záručnádobazačína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní aprevzatídtela.

čt. v.
záverečné ustanovenia

5.1. Otázky bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne
ďalšími právnymi predpismi.

5,2. Zmeny a dodatky tejto Zmluvy sa móžu vykonať len formou písomného dodatku k Zmluve a musia byť podpísané
oboma zmluvn]ími stranami.
Zmhva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Táto Zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vóle sú slobodné, vážne,
nozumiteťné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Závazná objednávka s cenovou ponukou
Základný cenník prác

Záručné a pozáručné podmienky

5.3.
5.4.
5.5.
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V Veťká Mača, dňa 'É...6:.2,0lŤ
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