
ZMLUVA O DIELO 
č. 4/2015 

uzatvorená podľa§ 536 a násl. Obchodného zákonníka 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

I.l. 

I.2. 

Objednávateľ: 

Zodpovedný zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
Č. účtu: 

Zhotoviteľ: 

Zodpovedný zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
DIČ DPH: 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 

Obec VOJANY 
Obecný úrad 72 
076 72 Vojany 
p. Štefan CZINKE 
00332127 
2020540137 
3024 622/0200 

KOHUT.T, s.r.o. 
Ruská 8, 076 77 Ruská 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Košice I. odd.: Sro vložka č.: 35299N 
Tomáš Kohút 
47667206 
20207389918 
SK202073 89918 

IL VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

11.1 . Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bolo oznámenie o výsledku prieskumu 
trhu zo dňa 24.7.2015. 

II.2. Východiskové údaje: 
Názov diela: 
"Vnútorné stavebné úpravy v školskej jedálni vo Vojanoch" 

III. PREDMET ZMLUVY 

III.1. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať vyššie uvedené dielo 
v kuchyni školskej jedálne vo Vojanoch, funkčná špecifikácia: odkrytie 
a odstránenie porúch na vnútorných rozvodoch kanalizácie, vody 
a vykurovania, oprava úrovne podlahy s vyspádovaním odtokom a výmenou 
dlažby, dokončovacie práce a hygienické maľby " . Presná špecifikácia prác 
je uvedená vo výzve objednávateľa na predloženie ponuky a v ponuke 
zhotoviteľa zo dňa 13.7.2015, ktoré tvoria prílohu č.1 a č.2 tejto zmluvy 
o dielo. 



III.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, 
dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

IV. ČAS PLNENIA 

IV. l. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 18.08.2015. 

IV.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia diela podľa bodu IV.l. je podmienená 
vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou formou dodatku k tejto zmluve. 

V. CENA DIELA 

V.l . Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán na: 

3609,34 € bez DPH, 
20%-né DPH činí 721 ,87€, 

takto spolu cena diela vrátane DPH činí 4331,21€. 

V.2. Všetky zmeny predmetu diela, naviac práce, zámeny materiálov na zabudovanie 
sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa a budú dohodnuté písomnou 
formou dodatkom k tejto zmluve. Tieto zmeny a zámeny materiálov nebudú mať 

vplyv na kvalitu a cenu diela. Zmeny predmetu diela a naviac práce, po začatí 

vykonávania diela musia byť vopred odsúhlasené a to vo forme písomného 
dodatku k tejto zmluve. 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

VI.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zabezpečí financovanie predmetu 
zmluvy formou uhradenia faktúry za zhotovenie diela. 

VI.2. Splatnosť faktúry sa zjednáva na 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

VI.3. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom zhotovenia diela a jeho odovzdania 
objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje písomne potvrdiť prevzatie diela 
preberacím protokolom. Súčasťou faktúry bude položkovitý zoznamom dodávok 
a prác podľa skutočného vyhotovenia predmetu diela. 

VII. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁ VA TEĽA 

VILI. Zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v tejto zmluve na základe podkladov 
objednávateľa. 

VII.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi podklady pre vyhotovenie 
diela. Počas vyhotovenia diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebné 
spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdávaní doplňujúcich údajov, ktorých 
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY 
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VIII. l . V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmysle článku VI. 
tejto zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi. zmluvnú pokutu vo 
výške 0.05% z nezaplatenej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. 

VIII.2. V prípade omeškania zhotoviteľa oproti dohodnutému času plnenia, zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z ceny diela za každý 
kalendárny deň omeškania až do doby odovzdania a prevzatia diela. Zmluvná 
pokuta je splatná na základe písomnej výzvy objednávateľa do 10-tich dní odo dňa 
jej doručenia. 

IX. VLASTNÍCKEPRÁVO 

Vlastnícke právo k predmetu stavby prechádza na objednávateľa prevzatím diela. 

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

X. l . Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa predmetu zmluvy v kvalite 
zodpovedajúcej kvalitatívnym a dodacím podmienkam, ktoré sú stanovené 
príslušnými zákonmi a STN. 

X.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi . Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

X.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po 
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

X.4. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané práce v rozsahu 12 mesiacov a na 
zabudovaný a dodaný materiál v rozsahu 24 mesiacov odo dňa odovzdania 
a prevzatia diela na základe preberacieho protokolu. 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Xl.l. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zástupcov zmluvných strán. 
Nakoľko zmluvnou stranou je obec, na účinnosť zmluvy je potrebné aj j ej 
zverejnenie na internetovej stránke obce. 

XI.2. Zmena tejto zmluvy je možná iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán v písomnej forme. 

XI.3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich práva, 
slobodnej vôle, vážne, určito a zrozumiteľne a znak súhlasu pripájajú svoje 
vlastnoručné podpisy. 

Vo Vojanoch 29.07.2015 

Objednávateľ: 
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