Zmluva o dielo č. 1/2015
1. Zhotoviteľ:
Milan Broda
IČO: 41585941

2. Objednávateľ:
HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
V zastúpení Mgr. Viera Fuleková , riaditeľka
Sídlo: Republiky 22, 010 01 Žilina

(ďalej ako „objednávateľ“)
ďalej spolu ako „Zmluvné strany“

I.
Úvodné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl.
II tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť
zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
II.
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa, podľa
predlohy v prílohe č. 1 tejto zmluvy práce a materiál, podľa podmienok stanovených touto
zmluvou, na HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok,
Republiky 22, 010 01 Žilina
2

. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a
technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto
zmluvy a odovzdá dielo v požadovanej kvalite. Zhotoviteľ zodpovedá aj za požiarnu
ochranu, bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.
III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v
zmysle čl. II tejto zmluvy v mesiaci Júl s termínom začatia plnenia od 22.7.2015 do
28.8.2015

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa na základe
návrhu rozsahu prác obsiahnutého v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
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. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný
objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami
sa považuje za deň odovzdania diela. Odovzdanie a montáž diela sa uskutoční na
adrese: HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok,
Republiky 22, 010 01 Žilina

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré vznikli vplyvom
nepriaznivého počasia pri realizácii diela.
5. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na
objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

IV.
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh.
2. Zhotoviteľ má povinnosť zistiť a definovať prekážky, ktoré by priamo alebo nepriamo
mali vplyv na zhotovenie diela a oboznámiť o nich objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k
odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
V.
Cena diela
1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena materiálu) je určená
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa cenovej ponuky č. 40150027.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatením faktúry za náter strechy a dodavku
potrebného materiálu na realizáciu bankovým prevodom na účet zhotoviteľa po
dodaním materiálu na stavbu vo výške 1 837,29 € s DPH .
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa
faktúry vystavenej zhotoviteľom .
4. V prípade prác nad rámec dohodnutých prác, cenu za práce určia zhotoviteľ
s objednávateľom po vzájomnej dohode dodatkom k zmluve o diele.

VI.
Záručná doba

1. Záručná doba na zhotovené dielo trvá na vykonané práce 24 mesiacov od prebratia

diela.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté na diele vplyvom počasia a mechanického
poškodenia.

VII.
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto
zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že
zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani nápadne nevýhodných podmienok a
na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden pre objednávateľa a druhý pre
zhotoviteľa.

Prílohač.1
Cenová ponuka číslo 40150027
Cena za náter strechy a dodavku materiálu podľa vypracovanej predbežnej cenovej
ponuky číslo 40150027 je 1 837,29 € s DPH.

Túto zmluvu schválili a vlastnoručne podpísali dňa

22.07.2015..............................

v.r.

v.r.

V zastúpení Mgr. Viera Fuleková

Milan Broda

-----------------------------------------

Objednávateľ

---------------------------------

Zhotoviteľ

Som platca DPH

