Zmluva o dielo č. 001/2018
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03
IČO: 36619981
DIČ: 2021751171
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s. , IBAN: SK49 5600 0000 00340 2410 9003
Zastúpený: Ľuboš Tatranský – starosta obce

2. Zhotoviteľ:
Kameň Spiš, s.r.o., 053 03 Jablonov 40
IČO: 36669318
DIČ:
IČ DPH: Sk 2022235402
Bankové spojenie: SLSP Spišské Podhradie č.ú.: 0523216302/0900
Ing. Marcel Ondruš – konateľ
ČI. II
Východiskové údaje
Názov zákazky
Miesto stavby
Zhotoviteľ

: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány, objekt Lány II.
: Obec Lúčka, Lány
: Kameň Spiš, s.r.o., 053 03 Jablonov 40
ČI. III.
Predmet Zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy o dielo je: Zhotovenie časti cesty podľa rozpočtu a projektovej
dokumentácie.

ČI. IV.
Lehoty plnenia
4.1. Predmet diela sa zhotoviteľ zaväzuje zahájiť do dvoch dní od podpisu tejto zmluvy a
dokončiť v termíne do 30.11.2018.
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy
v dohodnutých termínoch.
4.3. Vykonané dielo bude odovzdané na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú
cenu.
ČI. V.
Cena diela
5. l. Cena za vykonanie prác podľa ČI.III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách.
5.2. Celková cena za vykonanie diela podľa čl. III. je 8.032,92 € s DPH.
5.3. Zhotoviteľovi nebude poskytnutá záloha.
Čl. VI.
Fakturačné a platobné podmienky
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry do 14 dní od prevzatia faktúry.
6.2. Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu v
prospech účtu zhotoviteľa.
6.3. V prípade, že príde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodu, za ktoré zodpovedá
objednávateľ, vyúčtuje zhotoviteľ práce vykonané ku dnu zrušenia, alebo odstúpenia od
zmluvy a zakúpený materiál pre realizáciu diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány
I.".

ČI.VII
Záručná lehota — zodpovednosť za vady
7.1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí
diela zmluvnými stranami, začína plynúť dňom, kedy bolo dielo odovzdané
objednávateľovi za účelom užívania a prevádzkovania.
7.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné reklamácie vád diela uplatní ihneď po ich
zistení. V písomnej reklamácii bude uvedený termín rokovania, pri ktorom bude
dohodnutá a posúdená oprávnenosť reklamácie, bez zbytočného odkladu.

ČI. VIII.
Platnosť zmluvy
9.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
9.2. Text zmluvy môže byť menený, alebo doplňovaný len formou písomných dodatkov,
ktoré platia len vtedy, ak boli podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, riadne
potvrdené a podpísané.
9.2. Táto zmluva bola vyhotovená vo 2 rovnopisoch, po jednom každému účastníkovi zmluvy.
ČI.X.
Ostatné dojednania
10.1. Dodávateľ je oboznámený s predmetom plnenia a taktiež rozsahom všetkých prác ku
ktorým sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje.

V Lúčke dňa: 17. 09. 2018

Za objednávateľa

Ľuboš Tatranský
starosta obce

Za zhotoviteľa

Ing. Marcel Ondruš
konateľ spoločnosti

