Zmluva o dielo
uzavretá podl'a § 631 a nasl. Občianskeho

zákonníka

medzi

Zhotoviteľom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Zastúpený:

Peter Hrozen, murárske

práce, Zápotočná

Objednávateľom:
So sídlom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Zastúpené:

Mesto Šaštín - Stráže
Alej 549, 908 41 Šaštín - Stráže
VÚB, a. s. Šaštín - Stráže
828182/0200
00310069
DIČ:
2021049580
Ing. Radovanom Prstekom, primátorom mesta

DIČ:

40765148
Petrom Hroznom

I.
Zhotoviteľ sa zaväzuje
ul. Hviezdoslavova.

1071886354

Predmet

zmluvy

vykonať dielo: osadenie obrubníkov

II.

988, 908 41 Šaštín - Stráže

v časti mesta Stráže,

Čas vykonania

Zmluvné strany sa dohodli na začatí diela dňa 14. marca 20 II a na lehote dokončenia
dňa 23, marca 2011.

III.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej
dohodnutá podľa ponuky zo dňa 7. marca
zmenia len na základe predložených prác
iných okolností oproti predloženej ponuke.
na schválenie.

IV.

v

Objednávateľ
článku I.

sa zaväzuje

odovzdať

diela

Cena diela

cene práce vo výške 2 251,32 EUR s DPH. Cena bola
20 ll. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu
navyše alebo pri znížení cien materiálov, respektíve
Zmeny predloží zhotovitel' objednávateľovi

Povinnosti
stavbu

objednávateľa
2 dni pred

lehotou

začatia

prác uvedených

V.

Povinnosti zhotoviteľa

Objednávateľ
súhlasí s vykonaním prác firmou: Peter Hrozen, murárske práce, Zápotočná
988, 908 41 Šaštín - Stráže na zodpovednost'
zhotovitel'a. Zhotovi te!' je povinný v dohodnutej
lehote začať s vykonaním dohodnutých prác.

VI.

Spôsob platenia

Po dokončení prác vykoná zhotoviteľ vyúčtovanie diela. Podkladom pre vyúčtovanie bude
súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom.
Formou vyúčtovania bude faktúra. Zmluvné
strany sa dohodli na splatnosti faktúry 14 dní.

VII.
Zhotoviteľ predkladá
na vykonané práce.

Zodpovednost' za vady a záručná doba

záručné listy výrobcov

použitých

materiálov

a poskytuje

2 roky záruku

VIII. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vypracovaná
v štyroch vyhotoveniach,
z ktorých každá zmluvná strana
dostane po dve vyhotovenia. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa upravia písomnou formou
po dohode oboch strán dodatkom zmluvy. Účastníci zmluvy jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpísali.

V Šaštíne - Strážach,

Zhotoviteľ:

Peter Hrozen

dňa 14. marca 20 II

Objednávateľ:

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

