
Zmlluva o dielo
vypracovaná v súlade s obchodn;ým zákonníkom č.5|3lI991 Zb.

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Číslo účtu: 462618210200
Poverená osoba: Ing. Katarína Jankovičová _ starostka obce
Č. tel.: 0907 779 020
ďalej ako,,objednávateť"/

I. Zmluvné strany

obiednávatel':
Názov otganizáae: obec Dojč
Sídlo organizácie: Dojč t25,906 02 Dojě
lČo:
DIč:

Zhotovitel':
Firma:
V zastúpení:
Sídlo:
tČo:
tČ opg: .

Reg. číslo:
Bank. spoj.:
Císlo úětu:
Kontakt:

00309508
2021063693

ASTAP stavby spol. s r.o.
Ing. Branislav Jureňa, Ing. Milan Jureňa
Hudecova 1"66,908 45 Gbely
43811850
sr<20224978r8

VOLKSBANK Slovensko, a.s.

449000500413L00
0341659 2379

l ďa\ej ako,,zhotoviter" l

II. Predmet zmluvY

1. Zhotovite|' sazavázuje'zapodmienok dojednaných v tejto zmluve, pre objednávateÍa
zhotovit'stavebné dielo : ''oprava komunikácíí liatym asfaltom'' v obci Dojč

Rozsah prác podťa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1

2. objednávateť sa zavázuje,že zhotovené dielo prevezrne' zaplatízajeho zhotovenie

dohodnutú cenu a poskýne áotoviteťovi dojednané spolupósobenie.

III. čas plnenia

1. Zhotovitet sazavázuje,Že ďodápredmet zmlury, dojednaný v rozsahu a obsahu článku

II. tejto zmluvy o dielo :



+-+r:iÉF

vahájgnlg realizácíe : l2l20I3
ukončenie realízácie : l2l20I3

IV. Cena za dielo

1. Podťa ustanovení Zák. 18196 Zb. o cenách apar. 546-549 Zák. č. 5l3l9I Zb. sa zmluvné
strany dohodli na cene za dodávku prác uvedených v bode II. odstavec 1 tejto zmluvy vo
qýške:

Cena bez DPH : 5.400'00 Eur
DPH20 Vo : 1.080'00 Eur
Cena s DPH : 6.480'00 Eur

2. objednávate]] sa stáva správcom diela po ptevzatí.

3. V zmysle ustanovenia Zák. č. 298195 Zb. vplatnom zneni anásledne, bude

k dohodnutym cenám fakturovaná dařl z pridanej hodnoty, vo výške platnej v čase

r ealizácie predmetu zmluvy.

V. Fakturácia a platenie

1. Platby za jednotlivé činnosti sa uskutočnia na základe predložených faktur, ktoré

vyhotoví zhotoviteť po splnení závázk<sl', podťa článkov III. a IV. tejto zmluvy.

2. Fak1p;racia prác a dodávok materiálov bude realizovaná na základe vystavených faktúr

zhotoviteťa. Pri fakturach bude predchádzať kontrola a ich podpísanie zodpovednými
pracovníkmi zmlurmých strán nazěklade skutočne vykonaných prác a dodávok uvedených

v súpise vykonaných prác adodávok. splatnosť vystavených fakturje 14 kalendárnych dní
odo dňa ich doručenia objednávateťovi.

Vl.Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, že :

!. Zhotovitel] ako povinná strana zap|atí objednávateťovi ako strane oprármenej v prípade,

že odovzďá predmet tejto zmluvy po termíne plnenia podťa članku III. , zmluvnú pokutu

vo výške 0,O5 yo za každý zač,atý tyžden omeškania, maximálne však do lyšky 5 %
z celkovej dohodnutej sumy.

2. Ak objednávateť neuhradí fakturovanú čiastku v lehote stanovenej touto zmluvou, je

zhotoviteť oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 yo z fakturovanej sumy.

YI|.Záručná lehota

1. Na objednávateťom prevzaté dielo je zánfl<a 24 mesiacov odo dňa písomného

odovzdania aptevzatiapredmetu zmluvy, resp. jej dohodnutej časti

2. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmefu zmluvy je povinný objednávateť uplatniť
bezodkladne po zistenívady v písomnej forme do ruk zástupcu zhotovite]]a.
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OBEC
so6 02 Bo.Jč

objednávateť

3. Nahrada škody a zodpovednosť za vady diela sa riadia ustanovením podťa

obchodnóho zákonnfta.

YIII. Záv ereěné ustanovenia

Zmluvné strany pre predmeÚré dielo sa budú riadiť zákonom é. 5l3l9l Zb. obchodný
zakonník, pokiď nie je uvedené inak.

Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy o dielo je možné len formou písomných

dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými

zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Ztoho l pre objednávateťa a 1 pre

zhotoviteťa.

4. Zmhlva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a

účinnosť dňom zverejnenia na intemetovej strrínke objednávateÍa.

V Dojěi dňa 41.4a.do4s

1.

1

lP]t'l":'ať'%3ť3}8':il'
],^:j' 6irrg5o, lČ DPH: sK2022497818

udý"av oR okresného súdu

ítr;ř:ildřil šd vrorrr czttogn
&

Zhotoviteť



Príloha !.l }7.hrcrffo

Cenovípú-oFaYakomrrnilácie liatym asfaltom v obci Dojč

Itb Yýtl}v Cena za I m" Soolu bez DPH
PÍiffi 40-77 m' 24"70 € |007.02€
č d. 3{s'm tr ď 3ó1 90.23 m' 24'70 € 2228.68e
š,d.ll{mč-d- 320 87,63 m' 24.70 e 2164.46e
$lŮ: 218.63 m" 5400.1ó €


