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INŠTALDOM Jaroalav Hrinkn
Hunkovce 79. 090 03 Ladomxmvá
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ZMLUVA o DIELO
podľa _s 5% a nasl. Obchodného Zákrmnl'kn.
[. Zmluvné strany

u prác uznvrcuĺ

41704le

102454837!

Obec Lnlnmimvi
Ladominwá 31, mu 03 Lndmmmvá
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ľmdmel zmluvy

7hnmvltel sa zavazuje
na Aku-ie vypracuvunej Mnovcj pu ukyz kmá bola vybraná
snsdné kúrenie
\,
objednávateľom pm nb dnávamľa vykoná kúrenánkc práce
sál) KD :; prlľahlých pnesnomv- Rozsah n popls pnic Ju ohálahnulý v mnm, punukc
Objuluávalcl' <a znvnzuje. Že dnkonccne prác: prevezme a znplnl m_leho lhntnvenie
dunndnulu ccnu
Predmetom zmluvy sú kúrenárske práci * . Slrcdnc' kúrenie sály KD aprll'ahlých
priesmmv“
z,.—

,

3. Ďalš Lávizok 1hnmvilel'n
nm dudm vssnbccnc 7ávbné predpisy. | 'hnickč worm).
zmluvy. v)]ladlenm verejnoprávmch orgánnv u poveren h urganházlí

pn rcnli7ácll

|st

:. čss plneniu

dodá nhlsdndvsrermi predmet plncnla pndl'n ods. 2 wjlu
Zholnvlmľ <a zavazuje,
zmluvy » termín:.
Áaŕ' okprác IS ll 2019
Ukonc nic prác 90120120
Po dobu meškania objednávateľa s poskytnullm spulupósobcma mc ie zhmuvireľ v
umcškanĺ so splnením nminnusu dodať predmet zmluv) v dojednal-mm lcrml'ne
zhmnvi-sr splní predmet dlcla v mleste plnunia obec Ladomirová.
2C

5 Spulupômrbenie

obludnsmera

omedmalsr mmujc, zs nuskylne moluvlieľuvi spolupômhcnic spočívajúce 11 md
„ sprístupnení
pnsslumv k prevode" kílrenámkych prác. udnvzdnn dnplňuju ich
údajov a podklndnv o dnlknulum dzcnn, v znulsn smnovlsks, klurých potreba vznikne
pDÉa> spmudvumu regulácie. l'olu spolupôsobcmc pmkylne ebjminávalcľ do 3 dní od
doručenia pozlmlavk) 7hnmvlleľa.
prlpud spůlupňmhcmu. ktoré objednávateľ
dohodnú
zmluvné slmny osobami lehotu.
nemôže nnskmuŕ vlusmýml slhml.
sn

m

6. Cena = platobné podmienky
snadné
kúrenie sály
apnl'ahlých prlcsmmv". je spracuuand v sulnde m zák c. [8/19961.z. o cannh
Cena prcdmem dleln s DPH. 550711- Eur
Cenu spolu ! nm: umma- Eur

- Ccnaulhomvcnle pmdmslu zmluvy o dielo ý„ú

.

KD

Ak dmde k zaniku mll-„> 7 dfwndnv na strane ubjednávmel'n, vzniká dodáwleľovi
ndmk na úhrndu vzniknulý ch nákladov Cena bud: slnnovcná dohodou zmluvných urán

Ak sa nedosiahne dnhnda o ccm, pužmda zhotovitcl“ súd

.

-

-

.

-

.
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mzhodnulle

Podkladom pro ulirudu ceny bude fakn'im. vystavená zhotoviitrorn po splnení predmetu
le hodu z .. 4. rukti'iru hudc splarná do 1 dnl' od Jej odnílnma
7m|uv> v zi
Objednavmel'evl
7. Zlvrlpavednusl' zu v dy. záruku
Zhomvšwl' zodpuvodd zu no. z: dielo je zhotovené podľa itho zmluvy. Zhoiovileĺ prl
rckuušhukčných prácach Llodržl' Vyhlálku & 53200112 z z o všmbecnmechmckých
poz davkách nu výamvbu ako iz. isotky bczpooiiosmc' predpisy u nariadenia v dclknumj
času amdlu buduceJ stavby.
Zholovilcl' wdpovedá zn m'lvady, kloré md dielo v čas; Jeho odovzdania objednávateľovi
7a \'ůd) vzmknuté po odovzdu ' ioln zodpovedel ibn vlzdy, ak ntholi apt-Jaubené cudzou
osobou.
Zénlma dobu je 3 mk) : minu pl ut odo dna odovzdania diela ohJCdnÁvulel'cvl.
zhuio 1' sa nväzujl; udsuňnil' hozplnlno oprávnené reklamácie navzdy diclul bez
zliJiodnclio odkladu. nuJiieskor vsuk v Ichole do 7 dni od uplatnenia reklamácie

s. Zmluvné pokuly
A1 Lhutuvilel' nesplní svuj závmk dodat dielo v dohndnulom lenníne. zaplni
objedlmvaml'mi plvkuhl vo vý ke 0.05% z dohodnutej cen,» tliolu za každý deň
Dllleškanla
Ak ol-iJodnávuiol' J't v

.

onicudni so >p1nmím peňažného Lávalklh alebo JoJ' mit Je
p(wlnný zapluiir zhoroviicloii (|rok) z omošluiniii vo výške 0, 5% z ncunlalcnqi sum)
zu may deň mzškama

.

Zml. ) a znišonic 7Avälkov vyplývajúcich 7 1ch zmluvy Je možné uplalmť len po
vz omnej dohode cmluvnych Slrňn vo forme písomnéha dodathu. ktorý sa mm
nedeliteľnou mlasl'uu zmlqu a nndohúds platuusr podplsnm ohnch zmluvných strán
Ak nie je v zmluio mnoienc inak. plnliz prielušne uslanuveniz Obchodného zákonníka a
pudpome ohc nekeho úkonníka a 5 nirni <ůvl5laclch predpisov
hu predmet lcjm 7m|uvy sa vzi'uhuJu aulúľskt pniva zhotoviteľa
[mluva Je vypracovaná vl vyhotoveniach, zktorJ'ch kam-i almnh dostane |edn0
vyholovenle 7m|uvu Je možné men alebo dopĺňať lb.! dodalltdmi pedpísanýml
šmmiármml 7ásmpcumi obidvoch sudu
Ucueinlci wjlo zmluvy pmhlasujú. zc >] Imo ziriluvu prečluli pred jej podpisom, že bola
prorokovsnu po vzájomnom prvroknvam' podľa ion právnej a slobodna] vôle, určilo.
vážne u Zmzumlleľne, nie v \ieni u za nu'pudnc ucvýhodných pndmxcnok, na znak čahn
prip nJi'i wme p0dplsy 'lu'iu lmlum je plutná dňom iq podpisudiu štatutárnym|
zástupcami oboch zmluvných urán
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Záverečné uslnmwenla
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VLadom oveJ. dnu
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11.2019

objednávateľ

PhDr Vladiglav ('uJ
Starosta obce Luluinim/a

zhoim 'lel'

.

—

Jaroslav Hrlnka
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