ZMLUVA O DIELO
Č. 1811/2015
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "ZoD")

I. Zmluvné strany
1. Objednávateľ :

Obec Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom č.292, 055 64
v zastúpení : Ing. Ľudovít Kujnisch – starosta obce
Tel. 0905 475941
Bankové spojenie : Prima Banka Sp. Nová Ves
Číslo účtu : 7512117001/5600
IČO : 00 329 380
DIČ : 2021259416

2. Zhotoviteľ :

GALČÍK s.r.o.
Šošárska cesta 122/15
991 06 Želovce
v zastúpení : Zoltán Galčík – konateľ spoločnosti
Tel.: 0908 570744
Bankové spojenie: ČSOB Veľký Krtíš
Číslo účtu : 4018503966/7500
IČO : 47 332 956
DIČ : 2023813187
II. Predmet zmluvy

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dodávku prác: opiľovanie stromov
vo výške pomocou horolezeckej techniky.
Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať
a zaplatiť dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je dodávka prác: opiľovanie 8 ks stromu vo výške pomocou
horolezeckej techniky v Mníšku nad Hnilcom na miestnom cintoríne.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poškodenia majetku počas vykonávania predmetu
prác v ods. 2.3. je zhotoviteľ povinný uhradiť spôsobenú škodu.
Za bezpečnosť pri práci v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia,
že sú mu známe technické podmienky na realizáciu prác a že disponuje dostatočnými
kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami.
lIl. Dodacia lehota

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zrealizuje dielo v rozsahu a obsahu podľa čl. II. tejto
zmluvy:
a)
začatie prác : 17.11.2015
b)
ukončenie prác : 23.11.2015, resp. podpisom preberacieho protokolu
IV. Cena a platobné podmienky

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán ako pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
zmien a doplnkov predstavuje :
Cena celkom :
1.800,- € (s DPH)
slovom (Tisícosemsto EUR).
Cenu za zhotovenie diela, dojednanú v tejto zmluve podľa odseku 1. tohto článku,
zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí prác
Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom
ako daňový doklad na základe a po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác
ucelenej časti diela. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej odovzdania
objednávateľovi.
Faktúry, ktoré predloží zhotoviteľ odberateľovi, musia obsahovať nasledovné údaje:
a)
číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre
účely DPH
b)
názov a sídlo organizácie ( obchodné meno a adresa ),
c)
predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom
objednávateľa
d)
deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti,
e)
označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené,
f)
pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 12 tohto článku,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa
preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytne zálohovú platbu.
V. Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Na vzťahy. medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ
a jeden obdrží zhotoviteľ.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení na webovej stránke objednávatel'a, t.j. Obce Mníšek nad Hnilcom.
Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve
Obcou Mníšek nad Hnilcom za podmienok zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a
prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok,
na znak toho ju podpisujú.

V Mníšku nad Hnilcom dňa 17.11.2015

..................................................
Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce
(objednávateľ)

V Mníšku nad Hnilcom dňa 17.11.2015

..................................................
Zoltán Galčík
konateľ spoločnosti
(zhotoviteľ)

