ZMLUVA O DIELO
č.1/2021/DI
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. ustanovení
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Obec Modra nad Cirochou
Modra nad Cirochou 111, 067 82
00323250
2021232763
SK61 0200 0000 0000 2742 4532
VÚB, a.s. pobočka Humenné
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

MODRAN, s.r.o.
Modra nad Cirochou 111, 067 82
53082699
2121288961
SK46 0900 0000 0051 7160
Slovenská sporiteľňa pobočka Humenné
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)
Článok II
Predmet zmluvy
1. Objednávateľ si na základe cenovej ponuky na opravu chodníkov objednáva u zhotoviteľa
opravu obecných chodníkov a zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto opravy zrealizuje v požadovanej
kvalite a čase na poškodených častiach obecných chodníkov. (ďalej len „opravy“)

Článok III
Cenové a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že bude vystavená vždy jedna vyúčtovacia faktúra za práce
vykonané za daný mesiac.
2. Dohodnutá cena za opravy je 30 Eur/1 m2 výkonu prác.
V cene sú zahrnuté aj ceny použitých materiálov, strojov a zariadení potrebných k výkonu
daných prác.

3. Splatnosť faktúr je 15 dní od dátumu vystavenia.
4. V prípade, ak nebude dodržaný termín splatnosti je poskytovateľ oprávnený fakturovať úrok
z omeškania v sume 0,01 % p.a. z fakturovanej sumy.

Článok IV
Osobitné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť záznamy o výkone prác, ktoré budú po odsúhlasení
objednávateľom podkladom k vystaveniu faktúry.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne na opravy záruku 2 roky od dátumu ukončenia opravy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí školenie svojich zamestnancov v oblasti BOZP pre všetky
typy poskytovaných služieb.
4. Zhotoviteľ znáša prípadné škody a následky úrazov, ak ku ním dôjde pri poskytovaní služieb
pre objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať práce aj prostredníctvom inej firmy, pričom platí povinnosť
dodržať povinnosti uvedené v tejto zmluve.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je platná podpisom oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po
zverejnení na webovej stránke obce a platí do termínu ukončenia a prevzatia opravy vrátane
termínu na poskytnutú záruku na opravy.
2. Výpoveď zo zmluvy môže dať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou formou, pričom
výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po
mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4. Zástupcovia oboch zmluvných strán súhlasia s textom a obsahom zmluvy.

V Modre nad Cirochou, dňa 1.3.2021

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

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

