ZMLUVA O DIELO
na vykonanie stavebných prác
uzavretá pod a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sídlo:
Andreja Kmeťa 20Ľ 010 55 Žilina
V zast.:
Ing. uboš JavorĽ tajomník SRZ
IČO:
00 178 209
IČ DPH:
SK 2020442985
Bankové spojenie: VÚBĽ pobočka Žilina
číslo účtu IBAN:
SK62 0200 0000 0000 1583 2432
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ŽilinaĽ oddiel: SaĽ Vložka č.: 10330/L
(ďalej len „objednávate “)
a
Zhotoviteľ:
Jozef Frolo
Miesto podnikania: P. V. Rovnianka 5296/8, 036 01 Martin
IČO:
40 990 826
IČ DPH:
SK 1021909911
Bankové spojenie: Slovenská sporite ňaĽ a.s.
číslo účtu IBAN:
SK55 0900 0000 0003 5359 5732
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu MartinĽ č. ž.r.: 506/5163
(ďalej len „zhotovite “)
Článok I
Predmet zmluvy
1. Zhotovite sa zaväzuje vykonať pre objednávate a rekonštrukciu sociálneho zariadenia na
výrobnom stredisku Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina v Slovianskej doline.
2. Rozsah prác a materiálu je vyšpecifikovaný v cenovej ponuke zo dňa 10.05.2016Ľ ktorá je
neoddelite nou súčasťou tejto zmluvy.
Článok II
Cena a splatnosť
1. Zmluvné stany sa dohodliĽ že celková cena za vykonanie diela uvedeného v článku I. je 2 946,48
EUR (slovom: dvetisícdevätstoštyridsaťšesť EUR štyridsaťosem centov) vrátane DPH.
2. Objednávate sa zaväzuje zaplatiť zhotovite ovi až po riadnom vykonaní diela na základe
vystavenej faktúry zhotovite om.

3. Fakturované budú len vykonané práceĽ pod a cenovej ponukyĽ prípadne jej dodatkuĽ odsúhlasené
objednávate om. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia objednávate ovi.
4. V prípade omeškania objednávate a so zaplatením faktúryĽ je objednávate povinný zaplatiť
zhotovite ovi úrok z omeškania vo výške 0Ľ05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
Článok III
Čas plnenia
1. Zhotovite sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 30.9.2016.
2. V prípadeĽ že zhotovite nedodrží dohodnutý termín vykonania dielaĽ zaplatí objednávate ovi
zmluvnú pokutu vo výške 0Ľ05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania
vyhotovenia diela.
Článok IV
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávate a znáša nebezpečenstvo škody na nejĽ okrem škôd
spôsobených zhotovite om.
2. Škody spôsobené konaním zhotovite aĽ je zhotovite povinný odstrániť na vlastné náklady.
Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotovite splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela
objednávate ovi.
2. Objednávate je oprávnený počas vykonávania diela uskutočňovať jeho kontrolu.
3. Objednávate je oprávnený dožadovať sa odstránenia vzniknutých vád zhotovite omĽ ak
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a vadným vykonávaním.
4. Zhotovite poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 24 mesiacov od odovzdania
diela objednávate ovi.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Akéko vek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných stránĽ
a to vo forme písomných dodatkov.
3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúcej z tejto zmluvy a bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom rovnopise.
5. Zmluvné strany záväzne prehlasujúĽ že zmluvu uzavierajú slobodneĽ vážneĽ nie za nevýhodných
podmienokĽ jej obsah je im dostatočne určitý a zrozumite nýĽ čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V ŽilineĽ dňa

V MartineĽ dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.......................................
Ing. uboš Javor
tajomník SRZ

.......................................
Jozef Frolo

