Zmluva č.1/2013
o dielo –spevnenie vozovky, položenie živičného krytu na obecnej ceste
v časti obce Zázrivá Ráztoky, Grúňe, Plešivá - Balkán

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
uzatvorená medzi:
objednávateľom:

Obec Zázrivá
Sídlo:
zast.:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:

Obecný úrad Zázrivá, Stred 409, 027 05Zázrivá
JUDr. Matúš Mních - starostom obce
VÚB a.s. Dolný Kubín
17627-432/0200
00315010
a

zhotoviteľom:

Ing. Kubačka Ján, REZOSTAV s.r.o.
Sídlo:
Dolný Kubín, ul. Matúškova 2575
Zast.:
Ing. Jánom Kubačkom
IČO:
36662461
DIČ:
2022227207

Čl. I .
Predmet diela
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vyspraviť vozovku živičným krytom na
obecnej ceste v časti obce Zázrivá Ráztoky, Grúňe, Plešivá – Balkán.
1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.

Čl. II.
Miesto zhotovenia diela
Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo v časti obce Zázrivá - Ráztoky, Grúňe, Plešivá – Balkán.
Čl. III.
Dojednaný čas zhotovenia diela
3.1. Termín dokončenia diela bol dohodnutý na deň 10.07.2013, o 14,00 hod.

Čl. IV.
Cena diela
4.1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu 14 ,-€ bez DPH,
slovom štrnásť euro, za jeden meter štvorcový vyspravenej plochy.

4.2. Do ceny uvedenej v bode 4.1. je započítaná príprava podkladu, zarezanie spojov,
penetrácia, vyrovnanie a zaklinovanie podkladu.
4.3. Cena za zhotovené dielo vychádza z rozpočtovej ponuky, vypracovanej pred uzavretím
zmluvy zhotoviteľom. Táto ponuka je súčasťou zmluvy.

Čl. V.
Platenie diela
Sumu dohodnutú v Čl. IV. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení prípadných
závad a nedostatkov, do 10 pracovných po prebratí diela.

Čl. VI.
Odovzdanie diela
6.1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 5 pracovných
dní vopred.
6.2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela
v okamihu jeho prevzatia objednávateľom.
6.3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už
v zápise o prevzatí.

Čl. VII.
Záruka za akosť
Záručná doba zhotoveného diela je 36 mesiacov. Začína planúť dňom odovzdania
diela zhotoviteľom objednávateľovi. Rozhodujúcim dátumom pre plynutie záruky je dátum
zápisu o odovzdaní diela v zmysle bodu 6.2
Čl. VIII.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách:
a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania,
b) pri omeškaní objednávateľa so zaplatením záloh alebo konečnej faktúry zaplatí
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. IX.
Zmena a zrušenie zmluvy
Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne po dohode obidvoch zmluvných
strán, a to na základe číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia
11.1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy
porozumeli a súhlasia s ňou, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Nekonajú v tiesni,
ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou túto zmluvu obojstranne
vlastnoručne podpisujú.
11.2. Zmluva je napísaná v štyroch origináloch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá
objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
11.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

V Zázrivej dňa 20.06. 2013

JUDr. Matúš Mních

Ing. Ján Kubačka

Starosta obce

Objednávateľ

Zhotoviteľ

