ZMLUVA O DIELO
č. 01 / 2017
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. §§ 536 až 565 a príslušných
ustanovení všeobecnej časti

Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
zastúpený:
Bank. spoj.:
IČO:
DIČ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov
Ján Lukáč – starosta obce
VÚB, a.s. pobočka Bardejov, č.ú.: 726522/0200
322741
2020624804

Zhotoviteľ:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bank. spojenie:

Marti Kutný akademický sochár, 085 01 Bardejov
Martin Kutný, akademický sochár
14290723
SK1020701583
Tatra Banka Bardejov, čís. účtu 2626014876/1100
Čl. II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa za podmienok tejto zmluvy zaväzuje dodať a objednávateľ sa za podmienok
tejto zmluvy zaväzuje prevziať dodávku stavebných prác: Kostol sv. Žofie (Rákoczyovský) –
Zborov, okr. Bardejov, kraj prešovský, súp.č. 529, 4. ÚZPF SR 263/0 –obnova severnej
fasády severnej veže II.. etapa.
Predmetom plnenia je Obnova severnej fasády severnej veže II. Etapa Kostola sv. Žofie v
Zborove
- Vypravenie omietok vrátene maľby
- Reštaurovanie kultúrnej pamiatky
- Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác v roku 2017
- Výmena okien
- Klampiarske práce
- Montáž a demontáž lešenia
Čl. III.
Časové plnenie dodávky
Termín začatia prác:
Termín ukončenia prác:

15.8. 2017
30. 10. 2017
Čl. IV.
Cena dodávky

Za zhotovenie diela je dohodnutá celková cena vo výške
14.333,34 Eur bez DPH
17.200,00 Eur s DPH.

-2Čl. V.
Financovanie
Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom financovaní dodávky predmetných prác
nasledovne:
- Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúry za čiastkové vykonané práce . Tieto faktúry sú
splatné do 14 dní od ich doručenia.
Čl. VI.
Penále a pokuty
Za neuskutočnenie dodávky v dojednanom termíne sa zmluvné strany dohodli na penále vo
výške 0,05 % z ceny neukončených prác za každý deň omeškania.
V prípade oneskorenej úhrady faktúr bude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi penále vo
výške 0,05% z neuhradenej finančnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.
Čl. VII.
Záruka a zodpovednosť za vady
Záruka sa riadi Obchodným zákonníkom a záručná doba je 36 mesiacov odo dňa
obojstranného podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
Čl. VIII.
Ostatné zmluvné dojednania
Termín uskutočňovania kontrolných dní: podľa potreby. Funkciu občasného dozoru
objednávateľa bude vykonávať : Ján Lukáč – starosta obce, Milan Sliva – vedúci stavebného
oddelenia
Prípadné zmeny a dodatky k tejto zmluve budú predmetom rokovania obidvoch zmluvných
strán a budú platné po podpísaní štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
x
Táto zmluva je spracovaná v 4 vyhotoveniach a po potvrdení zmluvnými stranami si
objednávateľ a zhotoviteľ ponechajú po dvoch vyhotoveniach.

V Zborove dňa: 14.8.2017

-----------------------------------------za objednávateľa

V Bardejove dňa: 14.8.2017

--------------------------------------za zhotoviteľa

