Zmluva o dielo č. 2/2012
uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka
a zákona č. 18/1996 z. z. o cenách

1. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Mesto Svit
Sídlo:
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Zastúpený:
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
IČO:
00326607
Bankové spojenia: Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava, pobočka Poprad,exp.
Číslo účtu:
24727562/0200
Zhotoviteľ:
Ing. Ľubomír Chlebovec, Kamenársstvo, pomocné stavebné práce
Sídlo:
Kukučínova 21, 053 61 Spišské Vlachy
IČO:
46686606
DIČ:
1085071284
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:
5028401466/0900
2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je oprava dlažby Pamätníka padlým v 2. svetovej vojne v parku medzi firmou a
hotelom Spolcentrum vo Svite v rozsahu ocenenia čistiacich a montážnych prác, ktoré poskytol
zhotoviteľ objednávateľovi v cenovej ponuke 10.09.2012. Toto ocenenie prác je prílohou k tejto
zmluve.
3. Cena
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 536
Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 z. z. o cenách.
Cena za prevedenie opravy ............ 400,00 €
Zhotoviteľ nie platcom DPH.

4. Doprava
Materiál dopraví na miesto zhotoviteľ.
5. Čas plnenia premetu zmluvy
Predpokladaný nástup na vykonanie prác je 19.10.2012 a predpokladaný termín ukončenia je
25.10.2012.
6. Platobné podmienky
Objednávateľ zaplatí prostredníctvom faktúry zhotoviteľovi dohodnutú cenu do 15 dní po ukončení
prác. Predmet tejto zmluvy je majetkom zhotoviteľa až do zaplatenia, pričom zhotoviteľ si
vyhradzuje právo na demontáž osadených kamenných prvkov v prípade nezaplatenia.

7. Povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ - výkona práce v súlade s touto zmluvou.
Objednávateľ - zabezpečí potrebnú vodu a elektrickú energiu ,
- bude spolupracovať pri plnení predmetu zmluvy,
- určí miesto na stavenisku pre likvidáciu odpadov
8. Záručná doba
Záručná doba na kameň je 5 rokov, na ostatné vykonané práce 2 roky.
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie materiálu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 30 dní od oprávnenej reklamácie.
Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
9. Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden
zhotoviteľ.
Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomných dodatkov.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená v
tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán.

Vo Svite 17.10.2012

v. r.
---------------------------------------PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

v. r.
------------------------------------Ing. Ľumomír Chlebovec
Kamenárstvo, pomocné stavebné práce

