Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Gôtovany
Zastúpený:
Jozef Cút – starosta obce
Sídlo:
Gôtovany 45 032 14 Ľubeľa
Kontakt:
0903212597
Bankové spojenie:
IBAN: SK50 0200 0000 0000 2092 5342
IČO:
00315192
DIČ:
2020581354
(ďalej len objednávateľ)
a
Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Kontakt:
Sídlo:
Bankové spojenie:
IČO:
Zápis:

MAJLU s.r.o.
Ľubomír Medla
0911496123
Nová 108, 032 03 Uhorská Ves
IBAN: SK05 0900 0000 0003 3372 2108
50346326
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.
65812/L
Zhotoviteľ – nie je platcom DPH
(ďalej len zhotoviteľ)
Čl. II
Predmet zmluvy
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas vykonať
pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2. tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje za
vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2.

Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie zhotovenie oplotenia na pohrebisku vo Vyšnej
časti obce Gôtovany.
Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať a predmet diela odovzdať objednávateľovi do
30.11.2020 v mieste sídla objednávateľa. Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu diela
podpisom oprávneného zamestnanca na preberacom protokole.
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Čl. IV
Cena diela a jej splatnosť
1.

Objednávateľ sa za riadne a včasné vykonanie diela zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu
za vykonanie diela v sume 2612,00 EUR bez DPH. Materiál na vykonanie diela dodá
zhotoviteľovi v plnom rozsahu objednávateľ diela podľa dodacích listov dodávateľa
materiálu.

2.

Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom
po preukázateľnom riadnom a včasnom vykonaní diela na sumu v zmysle bodu 1. tohto
článku. Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi, a to
prevodom na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre. Ak faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, je objednávateľ
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

3.

Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne a včas dohodnutú cenu diela, môže
zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z
dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote
určenej v písomnej výzve zhotoviteľa na jeho zaplatenie.

4.

Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi dielo riadne a včas, zhotoviteľ zaplatí úrok z
omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
Úrok z omeškania je splatný v lehote určenej v písomnej výzve objednávateľa na jeho
zaplatenie.
Čl. VI
Iné dojednania

1.

Zhotoviteľ a objednávateľ môžu od zmluvy odstúpiť za podmienok ustanovených
zákonom, sú však povinní nahradiť náklady, ktoré boli na prípravu plnenia druhou
zmluvnou stranou až do účinnosti odstúpenia od zmluvy účelne vynaložené. Tým nie je
dotknutá zodpovednosť za škodu.

2.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

3.

Zhotoviteľ si je vedomý a prehlasuje, že na dielo podľa tejto zmluvy sa nevzťahuje
zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom
v platnom znení. Ak by sa toto prehlásenie ukázalo ako nepravdivé, zhotoviteľ
zodpovedá objednávateľovi za škodu tým spôsobenú v plnom rozsahu bez možnosti
liberácie.

4.

Zmluvná strana môže previesť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
oboch zmluvných strán.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2.

Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
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3.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných
strán výlučne formou písomných, postupne číslovaných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.

4.

Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvné strany najprv
pokúsia vyriešiť vzájomným rokovaním a dohodou. Ak dohodu medzi zmluvnými
stranami nebude možné dosiahnuť, sú na rozhodovanie sporov vzniknutých v súvislosti
s touto zmluvou príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

5.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah tejto zmluvy ako aj všetky informácie, ktoré im
boli zverené druhou zmluvnou stranou alebo o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto
zmluvou alebo v súvislosti s jej plnením, zachovajú v tajnosti, t. j. nesprístupnia ich
tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany a tieto informácie
nepoužijú pre žiadne iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti
pritom pretrváva aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. To neplatí, ak
povinnosť poskytnúť informáciu vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu
platného v Slovenskej republike.
Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné či neúčinné, nedotýka
sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany
sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením
platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu
ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

6.

7.

Zmluva je vypracovaná v 2x vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží po 1x vyhotovení.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, neuzatvorili ju v
tiesni, ani pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Gôtovanoch dňa 23.10.2020

.......................v.r.........................
objednávateľ
Obec Gôtovany
Jozef Cút

V Gôtovanoch dňa 23.10.2020

......................v.r.........................
zhotoviteľ
MAJLU s.r.o.
Ľubomír Medla
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