ZMLUVA O DIELO
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :
Objednávateľ: Obec Vyšný Mirošov
Sídlo: Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
V zastúpení: Michal Petranik, starosta obce
IČO : 00331244
DIČ: 2020784942
Bankové spojenie : VÚB a.s., Svidník
Číslo účtu: SK45 0200 0000 0009 2272 8612
a
Zhotoviteľ: Bombastav s.r.o.
Sídlo : Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
IČO : 47 567 680
DIČ: 2023958684
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť dielo: „ Rekonštrukcia vonkajších schodov pri budove obecného úradu,
výstavba chodníka v obci“(ďalej len „dielo“).
Článok II.
Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať riadne a včas všetky potrebné informácie,
podklady a súčinnosť nevyhnutnú pre úspešné plnenie zadaných prác, pričom zodpovedá za
správnosť, pravdivosť a úplnosť poskytnutých informácii a podkladov.
Článok III.
Práva a povinnosti Zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 1. článku I. tejto zmluvy do
termínu 30.07.2018
Článok IV.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je 4 500 EUR s DPH.
(slovom: Štyritisícpäťstoeur0/100) s tým, že objednávateľ z tejto sumy si zaplatí materiál.
Článok V.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe faktúry,
ktorú zhotoviteľ vystaví.

Článok VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením
objednávateľovi.

prác a odovzdaním diela

Článok VII.
Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry ( alebo splátky) je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z nezaplatenej
čiastky za každý deň omeškania.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží 1 vyhotovenie.

Vo Vyšnom Mirošove, dňa 10.05.2018

.....................................
Objednávateľ

..................................
Zhotoviteľ

