ZMLUVA O DIELO
2/2013
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Občianskeho zákonníka
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice, č. d.488
Karol Zachar – starosta obce
VÚB, a.s.
2528212/0200
00312363
2021133708

a
Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Sídlo:
Číslo účtu
DIČ:

Mgr.art. Peter Koreň
Mgr.art. Peter Koreň
Štúrova 1A, Pezinok 902 03
9442212001/5600 Dexia banka
1036582668

Čl. II
PREDMET ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa dielo: Reštaurátorský výskum exteriérových povrchov omietok kostola Všetkých
svätých na Hornom Cintoríne v Dechticiach ÚZPF č.793/0 a spracovanie návrhu na
reštaurovanie s podmienkami Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené zmluvné dielo prevziať a zaplatiť zaň
zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

Čl. III
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.

Cena diela je dohodnutá na 2967,- Eur

4.

Zhotoviteľ má právo na základe súpisu vykonaných prác vystaviť čiastkovú faktúru
na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam.

Čl. IV
DOBA PLNENIA
2.

Zhotoviteľ vykoná dielo, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal v tomto termíne:
do 30. Novembra 2013
Čl. V
DODACIE PODMIENKY

1.
Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
Po odovzdaní a prevzatí zmluvného diela spíšu zástupcovia zmluvných strán preberaciu
zápisnicu v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
Záručná doba na zhotovené a odovzdané dielo je 24 mesiacov.
2. Pokiaľ počas zmluvného plnenia vznikne potreba činnosti, ktoré nie sú predmetom
zmluvného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a preto nie sú zahrnuté do jeho ceny
uvedené v článku III bod 1, zmluvné strany dohodnú dodatkom zmluvy cenu týchto prác
a dodávok, ako aj ďalšie podmienky ich realizácie.

Čl. VI
ZMLUVNÉ POKUTY
3. Ak objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi faktúru v lehote dohodnutej v čl. III tejto
zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za
každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia zmluvného diela dohodnutý v čl. IV tejto
zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý
deň omeškania.

Čl. VII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
3. Zhotoviteľ splní povinnosť zhotoviť dielo jeho odovzdaním objednávateľovi zápisom
o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme.
Zhotoviteľ je povinný dielo odovzdať po odstránení vád.

Čl. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto
zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami najmä Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na
zmluvnú činnosť.

6. Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné
a platné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a sú riadne
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť
dodatkov sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvpch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží
jedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. V rovnakom počte sa budú vystavovať aj
prípadné dodatky k zmluve. Zmluva je vyhotovená v rozsahu troch strán.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy alebo rozpory vo výklade
niektorých jej ustanovení riešiť zmierčou cestou a vzájomným rokovaním.

V Dechticiach dňa 17. 7. 2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

