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zmluva o dielo
ěíslo: 001/2019
zmluva o dielo

uzavretá na základe ustenovenia § 536 a nas|. obchodného zákonníke V platnom znení msdzi týmito zmluvnými §ranami:

Objednávateť: Obec Valaliky
Pol'ná 165/8

044 13 Valaliky
|co: 00324850
Dič:2O21245116

Bankové spojenie:Píima banká slovensko, a.s.
l8AN :sK45560000000oo4o0227 00

Zastúpený: lng.Štefan Petrík

1

Zhotovitel: Betam s. r.o
Kvetná 237136

04410 Geča

lčo: 46345400
lč dph:2023333884

Bankové spojenie; Talla Banka a.s.
lBAN;sKgz1 1 0000000a2923&62476

zastúpený: Marek Takáč

čl. l

Predmet zmlUvy

1) Predmetom zmluvy je záVázok zhotoviteta vykonať dielo podfa tejto zmluvy a závezok objednáVaieťa
zhotovfterovi cenu za jeho Vykonanie.

zaplatiť

čl ll

predmet diela
í) Predmotom diela je yýstavba betonóvého oplotenia, dodaflého zhotovitelom v rozsahu 196 m,
z toho: - oplotenie miestného cinlorína 46m
- oplolenie fudba|ového ihriská 150m

č|. lll

cena za dielo

1)

a

jei splatnosť

cena za Vykonanie dielaje 9900,00 € bez Dph (slovom devďtisicdeváťstoeur),

1 1 880,00 €
s Dph (slovom Jedenástlisicrsemsloosemdesiateur)
2).cena za dielo je sp|atná; -po pre\rzati zhotoveného diela obiednávaterom
-Po predloženífaktúry zholovitela so splatnosťou 14 dní

čl. V

PráVa a povinnosti zhotoviiefa
l) zholov erje povinný vykonať dielo ňadne podía ólánku |l lejto zmluvy na svoje náklady .
2) Zhotovitelje oprávnený poveíiť vykonaním diela aj inú osobu, pričom zodpovedá 23 dielo tak, akoby ho vykonával
sám.
3)zhotovit6f sa zavázuje zaóovávať mlěanlivosť o všetkých skutočnostiach, s kioďmi sa oboznámil při vykonani diela
podťa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávalera ich neposkytne iretej osobe.

čl. M

Práva a povinnosii objednávatela
í) obiednávatef je povinný poskylnúť zhotov erovi patíiěnú súčinnosťnevyhnutnú na ňadne vykonanie di€lg.
Palričnou súéinnoďou sa rozumis najmá:
coznámť drobnú stavbu na mieslnom mestskom, obecnom úrade
D úobstamťvyiýcnie inžinie§kych siati a Poskytnúť všeiky iníormácie súvisiace s predmeíom diela
D Dobstarať zameranie a Vytýčenie oPlotenia
a.]ovytvorť iaké podmienky spolupráce, aby zhotovitef mohol riadne splniť svoj závázok
Palňěnú súónnosť ie obiednáváer povinný po§kytnúť bez zbytoěného odkladu,ešte pr6d začatímstavby diela.
2) objednávateť sa zavázuje neodkladne oznámť zhotovitefovi všeiky podstatné zmený o kioďch uvažuje a ktoré móžu
ovplyvniť íealizáciu diela e§e pred ich uplatnením. s€m patrí:

llzrušenie spoločnosti alebo

predaj podniku alobo j€ho

časti,

l

2/2

-zlúčenies inými spoloěnosťami,
!]váčšanová účaďinei spoloěnosti alebo banky,
|] llzmena vedúceho alebo vedenia spoloěnosti,
vyhlásenie konkuzu alebo povolenie vyrovnania,
3) objednávatelje oprávnený byť informovaný o všetkých skutoěnostiach tikajúcich sa predmetu diela, Na
i.l

i]

\^izvu

objednávateía je zhotoviiel' povinný bez zbytočnéhoodkladu pisomne informovať objednávateta o skutočnom stáve,
prebiehajúcej prípíavypfedmetu diela.

čl. Vll
sankcie

1) V pdpade omeškania objednáVateía so zaplatením faktúry podla článku lll ods, 2 a článku V ods, 1 je zhotovitel
oprávnený požadovať od obiednávatera poplatok z omeškania Vo Výške 0,05 % z dižnej sumy za každý deň omeškania.
2) V pripade, že jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy z iného dóVodu ako je zmarenie základného úěelu zmluvy,
sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokule Vo \^ýške 50% z ceny za dielo, to je 5940,00€ (slovom
páťtisícdeváťsioštyriceťeut). Týmto nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody,

čl. Vlll

zánik zmluvy
1) zmluva zaniká splnením závázkov zmluvnýó sirán podía tejto zmluvy.
2) Zmluva móže taktiež Zaniknut pisomnou dohodou Zmluvných siíán,
3) Zmluvné slrany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak.iedna zo zmluvných strán opakovane porušuje

ustanovenia lejto zmluvy.
4) Ukoněením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho úóástníka zmluvy povinnosti vysporiadať závázky, ktoré Vznikli
poěas trvania zmluvy,

čl, lX

spoloěné a záverBěné ustanovenia
1) PráVa a povinnosiiv tgjto zmIuve neupravené sa ňadia pííslušnýmiustanoveniami obchodného zákonníka a inými
práVnymi píedpismi platnými na územíslovenskej republiky,
2) obsah tejto zmluvy je možnémeniť a dopíňať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa VykonáVajú v písomnej forme
dodatkami oznaěenými porado\^i,m čísloma budú podpísanézodpovednými osobami zastupujúcimi Zmluvné strany,
3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu oboch zmluvných stíán a Zveíejnením na inlemetovej
stránke obiednáVeieía.
4) Zmluvné strany sa zavázujú urobiť príslušnézmeny v identiíikácii zmluvných strán v tejto zmluV6, poki€r budú
políebné v súvislosti so zmenou organizaěnej štruktúry,
5) ob,iednávat6l'a zhotoviter se dohodli, ž€ ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o ákejkofvek skutočnosti
alebo okolnosti, ktorá by mohla Pňamo či nepriamo zmarť alebo podstatne sťažťplnenie predmetu diela, je táto zmluvná
slrana povinná okamžite o tejto skutoěnosti alebo okolnosti Vyrozumieť druhú zmluvnú slranu.
6) V píípade akéhokofuek nedorozumenia, sporu, íesp. spomého nároku sa ich zmluvné strany zavázujú riešiťbez
zbytočnéhoodkladu vzáiomnoU dohodou.
7) Zmluva je Whotovená v dvoch rovnopisoch, pňcom každá zo stíán obdrži jeden podpísaný íovnopis,
Úcastníci tejto zmluw prehlasuiú, že súhtasia s je,i obsahom, že bola spísaná na základe pravdiv,ých údaiov, ich
slobodnej Vóle, nebola dojednaná V tiesni, aniza inak nev,ýhodných podmienok e že im nie sú V dobe podpisu zmluvy
známe okolnosli, ktoré by mohli obmedzť jej obsah a účinnosť.
Na dókaz toho pňpájajú svoje podpisy,

V Geěi dňa 15.11.2019
za zhotovit€la;

Maíek Takáó
konatel

za objednáVatel'a:

