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ZM[JUVA O DIE[O
uzatvorená podľa zákona č. 5 13/1991 Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.Objednávatel‘: Obec Kalná nad Hronom
Zastúpený: Ing. Ladislav ÉHN, starosta obce
Sídlo: Červenej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 26823152 / 0200
(ďalej „Objednáiareť‘)

a

2.Zhotoviteľ: Kalná KTR, ss.o.
Zastúpený: Daniel SVORDA, konateľ
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo 12588/N
IČO: 36541940
iČ DPH: 5K2021577437
Bankovéspojenie: 7105001001 /5600
Číslo ljcencjeTS: PT00542
(ďalej „Zhotovíteť‘)

uzatvárajú túto Zmluv o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom Č. S 13/:1991 Z. Z. V znení
jeho zmien a dodatkov

II.
Predmet zniluvv

1. Predmetorn dieta realizácia nových pripojeni občanov Obce Kalná nad HroLlom na
distribučnú sjet‘.
2. Špecifikácie diola:

a) Rozsah práce je stanovený na základe osobného jednania medzi Objednávateľom
a Zhotovitel‘om podl‘a požiadaviek občanov.

b) Práce budú vykonané podl‘a pracovného postupu a časového hanrionograrnu tak, aby
odovzdanie diela holo najneskór do dvoch pracovných dní po sprevádzkovaní, ak nedöjde z
vážnych dövodov k nepredpokladaným udalostiam.
3. Dodávka materiálu:
a) Dodávku kompletného materiálu a zariadení vrátane montážnych prác zabezpečí
Zhotovitel‘.
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III.

Doba plnenia

1. Zhotovitel‘ vykoná dielo najneskör do 30.9.2014.

2. Nesplnenie z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za

poruŠenie tejto zmluvy.

IV.
Cena diela

L Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene 299 EUR bez DPH za realizáciu jedného

pripojenia. Celková cena diela bude určená podFa počtu pripojených domácností za obdobie

od 1.9.2014 do 30.9.2014.

2. Zhotovitel‘ sa zavázuje najneskór do 15 dní po vykonaní diela oznámit‘ objednávateľovi

počet pripojených domácnosti a po odsúhlasení počtu objednávateľom doručit‘

objednávateľovi faktúru s celkovou výškou ceny za dielo.

3. Zhotovitel‘ sa zavázuje najneskör do 15 dní po vykonaní diela doručit‘ objednávateľovi

faktúni s celkovou výškou ceny za dielo. ObjednávateF sa zavázuje, že uhradí zhotovitefovi

po prevzatí dlela faktúru do 14 dní od jej vystavenia.

‚J.

Vlastnícke právo na zhotovenú vec

1. Vbstnícke právo na zhotovenú vec prechádza na Obj ednávatel‘a okamihom odovzdania a

plnej úhrady fakturovanej čiastky.

VI.

Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotovitel‘ je povinný vykonat‘ dielo v dohodnutom čase a kvalite.

2. Zhotoviteľ odovzdá dlelo po dokončení, a to písonine Objednávatel‘ovi.

VH.
mé ustanovenia

1. Nesplnenie ustanovení o závázkoch Objednávateľa zakladá Zhotoviteľovi právo na

okamžité odstúpenie od tejto zmluvy, Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na zaplatenie

faktúry za dovtedy vykonané práce.

VIII.
Záruka

1. Zhotovitel‘ ručí za kvalitu ním vykonaných prác (diela) podl‘a tejto zmluvy počas 24

mesiacov od dátumu odovzdania Objednávatel‘ovi za podmienok uvedených v odovzdávacom

protokole. Ako záručný list slúžia všetky faktúry, kde sú vypísané všetky výrobky a použitý

materiál.

2. Reklarnácia porúch zariadení musí byť ohlásená Zhotoviteľovi podl‘a odovzdávacieho

protokolu Zhotovitel‘ sa zavázuje odstráníť oprávnené reklamované poruchy v čo najkratšej

lehote.
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Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý účastník obdrží jeden exemplár.
2. Všetky dodatky k tejto zrnluve budú vykonané len v písomnej forme, označené poradovýrni
číslami a podpísané osobami oprávnenými jednat‘ vo veciach tejto zmluvy.
3. Otázky v tejto zmluve neupravené sa nadia Obchodným zákonníkom.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s celým jej obsahom a na důkaz toho pripájajú
svoje podpisy.

5. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oboma zrnluvnými stranami a účirmost‘
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu.

305FF. 2014
V Kamej nad Hronom, dňa

Objednávateľ: Zhotovitel‘:

/
((č

Ing. Ladislav Eh, !‘‘ / Daniel Svorda,
starosta obce 2 konatel‘
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