
Zmluva o dielo číslo: JjJCJ 1;-

uzatvorená podl'a § 536 a následne Obchodného zákonníka 

l. Zmluvné strany: 

l.OBEC VOJANY, IČO: 332 127, Obecný úrad Vojany, PSČ 076 72, zastúpená 
Štefanom Czinkeom - starostom obce, číslo účtu: 3024 - 622 l 0200 - d'alej ako 
objednávateľ 

2.ELEKTRO CONTROLS, s.r.o., IČO: 36217379, so sídlom Cukrovarská č.13/24, 
Trebišov, PSČ 075 Ol, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v odd.: 
Sro vložka č.: 13604N, zastúpená Dušanom Mihalčíkom, konatel'om - ďalej ako 
zbotovitel'. 

II. Predmet zmluv~: 

!.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: "Revíziu VTZ elektrických 
zariadení a bleskozvodov vo Vojanoch" a to elektroinštalácie pre nasledovné budovy : obecný 
úrad, polyfunkčná budova, dom smútku, kultúrny dom, modlitebňa, R.VOl , R.V02, R.V03, 
športový areál, čerpacia stanica, materská škola, základná škola, čistiaca stanica č.l , čistiaca 

stanica č.2, futbalové ihrisko, budova - rozličný tovar, budova - Talpaš a to bleskozvody pre 
nasledovné budovy : obecný úrad, polyfunkčná budova, dom smútku, kultúrny dom, 
materská škola, základná škola a to všetko za cenu 3248,40€ s DPH (slovom 
tritisícdvestoštyridsaťosem em a štyridsať emo centov). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
dielo v súlade s platnou právnou úpravou a ďalej tak, že pripraví osobitnú písomnú správu, 
v ktorej uvedie aj presný postup a spôsob odstránenia zistených nedostatkov pri revízii. 
Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a za zhotovené dielo 
zaplatiť dohodnutú cenu. 
2.Dielo bude mať základné akostné a technické ukazovatele. 
3.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť. 
4.Zhotoviteľ prehlasuje, že je držiteľom oprávnenia na vykonávanie činnosti ktorá Je 
predmetom tejto zmluvy. 

III. Čas plnenia 

! .Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v tejto zmluve vykonať a odovzdať objednávateľovi 
do ................ O odovzdaní a prevzatí objednávateľ a zhotoviteľ spíšu písomný zápis. 

2.Ak zhotoviteľ dielo ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo 
prevziať. 

3.Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie j e zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. 
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IV. Podmienky vykonania diela 

!.Objednávateľ zabezpečí aby zhotoviteľ nebol rušený pri vykonávaní diela inými osobami. 
2.0bjednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť vstupu do všetkých budov, v ktorých bude 
vykonaná revízia. 
3.Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov pri 
vykonávaní diela. 

V. Zmluvné pokuty 

l.V prípade že zhotoviteľ bude v omeškaní so splnením diela, zmluvné strany sa dohodli, na 
zmluvnej pokute vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania až 
do ukončenia diela. Zmluvná pokuta je splatná do l O dní odo dňa doručenia jeho písomného 
doručenia objednávateľom. 

2.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela, sa zmluvné strany dohodli na 
zmluvnej pokute vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela za každý aj začatý deň omeškanja. 

VI. Záverečné ustanovenia 

l.V prípade zmeny rozsahu predmetu zmluvy na základe požiadavky obj ednávateľa, 
zhotoviteľ tieto činnosti najprv ocení. K vykonávaniu týchto činností môže pristúpiť iba na 
základe písomného dodatku k tejto zmluve. 
2.Cenu za zhotovené dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorej 
prílohu bude tvoriť revízna správa vyhotovená v súlade s platnou právnou úpravou a písomná 
správa o postupe a spôsobe odstránenia zistených nedostatkov. 
3.Faktúra bude mať náležitostí v zmysle zák.č.222/2004 Z.z. 
4.Faktúra je splatná v lehote do 15 - tich dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 
5.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dve vyhotovenia. 
6.Na práva a povinností neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
7.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom jej zverejnenia na 
internetovej stránke obce. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba vo forme 
písomného dodatku. 
8.Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich práva a 
slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumiteľne. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

Vo Vojanoch dňa .... /~.-.. ~ ... 2015 

Zhotoviteľ : Objednávateľ: 
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