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Zmluva o dielo  č. Z - 1/8/2015 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších právnych predpisov 

 

Článok I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Kočovce 

                         Kočovce 280 

                         916 31  Kočovce 

  

                         zastúpený  :     RNDr. Jozef Ševcech, starosta obce 

                         bankové spojenie :     Prima banka Slovensko, a.s. 

   číslo účtu  :     5806621001/5600 

   IČO   :     00311685 

   DIČ   .     2021079665 

   

                                    

 (ďalej v texte objednávateľ) 

  

Zhotoviteľ:  Zempres, s.r.o. 

   Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany 

 

   zastúpenie  : Bc. Vladimír Dekan, konateľ spoločnosti 

   bankové spojenie : Tatra banka, pobočka Piešťany 

   číslo účtu  : 2620738603/1100 

   IČO   : 36218740 

   IČ-DPH  : SK2020168645 

   Telefón, fax  : 033/7746 995, 033/7746 902 

   Obchodný register súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10081/T 

(ďalej v texte zhotoviteľ) 

   

Článok II. Účel zmluvy 

 

1.  Účelom zmluvy je    „Dočasná úprava povrchu vedľajšej miestnej komunikácie v obci      

     Kočovce v časti Beckovská Vieska – Barina a lokálne úpravy výtlkov vedľajšej  miest- 

     nej komunikácie v obci Kočovce v časti Rakoľuby – cesta k cintorínu.“ 

     (podľa prílohy č.1 – cenovej ponuky) 

 

 

Článok III. Predmet zmluvy 

 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti uvedené v článku II.  zmluvy za cenu určenú  

podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.  

 

2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými  

právnymi predpismi platnými a účinnými v čase ich uskutočňovania, ktoré sa na uvedené 

činností vzťahujú. 

 

3.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na naplnenie účelu     

     zmluvy. 
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 Článok IV. Cena a úhrada za práce 

 

1.  Cena je stanovená na základe cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.  

 

 

Spolu bez DPH:         14.132,65 € 

DPH:                            2.826,53 € 

Spolu s DPH:             16.959,18 €  

 

 

2.  Splatnosť faktúry je 30 dní. 

 

3.  Fakturácia 1x po ukončení prác. 

 

 

Článok V. Čas plnenia a trvanie zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť práce špecifikované v článku II.  zmluvy v     

nasledujúcich termínoch: 

 

    Termín začatia prác: 17.08.2015 

                                                                          (v závislosti od frézovania MK) 

    Termín ukončenia prác: 16.10.2015 

 

2.  Ukončenie zmluvy je možné písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu  

stanovenému dohodou ako aj odstúpením z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Za 

podstatné porušenie sa považuje: 

- nezaplatenie dojednanej odmeny riadne a včas, 

- neposkytnutie potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa, 

- neplnenie zmluvne dohodnutých činností zhotoviteľom riadne a včas. 

 

3. Prílohu zmluvy tvorí cenová ponuka na uvedené práce.  

 

 

Článok VI.  Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodržaniu podmienok uvedených v zmluve, dodržaním 

bezpečnosti pri práci, všetkých zákonov potrebných pre výkon uvedenej práce. 

 

2. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené v  zmluve sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

 

3.  Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvoma stranami. 

 

4.  Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy budú  

zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, 

riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 
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Článok VII. Voľba práva a dohoda miestnej príslušnosti súdu 

 

1.  Vzájomné vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnymi  

predpismi Slovenskej republiky. 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté pri realizácii tejto zmluvy budú  

riešiť vzájomným rokovaním. Ak by aj napriek tomuto dojednaniu došlo medzi stranami k 

obchodnému súdnemu sporu, zmluvné strany určili dohodou miestnu príslušnosť súdu na 

prejednávanie týchto sporov podľa sídla objednávateľa. 

 

 

Článok VIII. Záverečné ustanovenie 

 

1.  Táto  zmluva  je vyhotovená  v troch  vyhotoveniach, z  ktorých objednávateľ obdrží  dve   

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. Túto zmluvu je možné dopĺňať, upravovať 

a meniť iba písomnou dohodou oboch strán vo forme dodatkov k zmluve, podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

 

2. Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

3.  Zmluva sa podpisuje sa na dobu uvedenú v článku V. 

 

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že obsahu zmluvy plne porozumeli, považujú ho za dostatočne 

     určitý a zrozumiteľný. 

 

5.  Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzavreli bez nátlaku, je prejavom ich slobodnej a  

     vážnej vôle a bez výhrad s ňou súhlasia a na znak súhlasu s jej obsahom ju i podpisujú. 

 

 

 

 

V Kočovciach, dňa 26.08.2015                              V Piešťanoch, dňa 26.08.2015 

 

 

 

 

 

 

................................................    ............................................ 

objednávateľ       zhotoviteľ 

 

 


