
ZMLUVA O DIELO 

 

 

č. 8/2013 

 

 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Objednávateľ: OBEC BIEL 

    Hlavná 48 

   076 41 Biel 

      IČO: 331317 

Štatutárny zástupca: František Czetö, starosta obce 

 

      Zhotoviteľ: Tibor Szerdahelyi – TIWEL, Záhradná 72, Streda nad Bodrogom 

IČO: 33148074 

DIČ:1023749155 

 Bankové spojenie: VÚB Trebišov 

Číslo účtu: 175846622/0200 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

(1) Predmetom zmluvy je realizácia výstavby Rozšírenie NN siete pri 6bj na 

ul.Mlynskej, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek 

objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle 

svojej ponuky zo dňa: 6.12.2013 ako víťaz súťaže a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať 

ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve.  

 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne – svojimi pracovníkmi. 

  

(3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu.  

 

(4) Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na 

vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť. 

 

III. 

ČAS PLNENIA 

 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce (t.j. dielo podľa tejto zmluvy alebo jeho 

časti) dodá v termíne do: .30.12.2013 
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(2) Ak zhotoviteľ ukončí v súlade s touto zmluvou dielo na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo alebo jeho časť prevezme pred 

dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu. 

 

  

      IV. 

CENA 

 

(1) Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je po dohode zmluvných strán 3 502,11 

Eur bez DPH, t.j 4 202,53 Eur s DPH. 

 

(2) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania za 

včas a riadne vykonané a dodané stavebné práce (t.j. za celé dielo alebo jeho príslušnej 

časti) cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi po vykonaní obhliadky diela. 

 

 

V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

(1) Zhotoviteľ bude fakturovať po ukončení práce. Práce musia byť písomne odsúhlasené 

zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade s touto zmluvou. 

 

(2) Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a naviac v prílohe bude odovzdaný popis 

fakturovaných a  objednávateľom písomne odsúhlasených prác. 

 

 

    (3) Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia.  
 

 

 

VI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú 

vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti 

dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má 

v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, 

zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných 

povinností. 

 

(2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom 

a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

 

(3) Záručná doba diela je 2 roky a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. 

Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezodplatne odstrániť vady diela.  

 

(4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. 
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