
ZMLUVA O DIELO č. 02/2017 

ČI. I 
Zmluvné strany 

1. Zhotoviteľ 
Názov firmy: CHOVANEC MIROSLAV 
Sídlo firmy ŽEHŇA 121 
Zastúpený: Chovanec Miroslav, stavebná firma 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK66 0900 0000 0000 9633 3298 
IČO: 34506446 
DIČ:1020739038 
(v ďalšom zhotoviteľ) 

2. Objednávateľ 
Názov firmy: OcÚ MIRKOVCE 
Sídlo firmy MIRKOVCE 65 
Zastúpený: Bilišňanský Ľubomír - starosta obce 
Bankové spojenie: VUB Prešov 
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2622 8572 
IČO: 327484 
DIČ:2021225613 
(v ďalšom objednávateľ) 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je: 
oprava a údržba vnútorných priestorov budovy OcÚ Mirkovce podľa priloženého 
súpisu prác. 

ČI. III 
Termíny a miesto plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v termíne od 01. júna 2017 
do 30. septembra 2017. 

Čl. IV 
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

1. Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán a to nasledujúco: 
- Cena diela je stanovená v súpise vykonaných prác a dodávok so špecifikáciou 

jednotkovej ceny podľa jednotlivých položiek v čiastke 28.665,24 € bez DPH. 

2. Cena diela bude uhradené po prevzatí vykonaných prác objednávateľom a to do 14 dní po 
doručení faktúry. 

3. Práce naviac bude možné realizovať len po písomnej objednávke objednávateľa. 



4. Výmery naviac prác bude vopred schvaľovať objednávateľ. 

5. Pri zmene výmerov jednotlivých druhov prác sa bude meniť cena diela. Jednotkové ceny 
prác sa meniť nebudú. 

6. V prípade nepriaznivého počasia počas výstavby bude vyúčtovaný príplatok za územné 
vplyvy vo výške 1,8 % z celkovej sumy bez DPH. 

Čl. V 
Záručné a servisné podmienky 

3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy záruku 24 mesiacov odo 
dňa jeho prevzatia. 

4. Počas doby uvedenej v bode 1 tohto článku je každá záručná oprava, resp. výmena 
komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu , že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, 
ktoré je premetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. neodborným 
užívaním diela. 

Čl. VI 
Sankcie 

3. V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ 
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania. 

4. V prípade oneskorenej úhrady je povinný objednávateľ uhradiť dodávateľovi poplatok 
z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania. 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
7. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými 

dodatkami. 
8. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce 

ustanoveniami obchodného zákonníka. 
9. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle. 
10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. 


