
Z M L U V A O DIE L O č. 3/2021
uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

a násl. v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Objednávateľ:
Sídlo:

Článok I.
Zmluvné strany

Obec Petrovce
Petrovce 89

Štatutárny zástupca: lán lenčo, starosta obce
IČO: 00332674
Tel.: +421 901 919955
Fax:
e-mail:

2. Zhotoviteľ:

Zastúpený:
IČO:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registračný súd:
Oddiel:

obecpetrovce@gmail.com

EL PRO KAN, S.r.O.,M. R. Štefánika 212/181,09301 Vranov nlT

Ing. Michal Kandala, konateľ
44104944
SK2022577348
VÚB, a.s.
SK49 0200 0000 002441993756
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka č.: 19961/P

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmluve a za týchto podmienok:

Článok II. - Predmet zmluvy

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyhotoví pre
objednávateľa dielo "PD pre IBV Petrovce - Kamence - elektrické rozvody" v zmysle
predloženej súťažnej ponuky a za dodržania podmienok prevedeného verejného
obstarávania.

2. Miesto dodania: Obec Petrovce.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytne
zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.

4. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním zmluvných činností. Realizácia
a odovzdanie predmetu zmluvy objednávateľovi sa bude vykonávať v súlade
s platnými technickými normám.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. - Čas plnenia

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že započne, vyhotoví a dodá predmet plnenia v rozsahu podľa
článku II.
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2. Ak zhotoviteľ nedokončí dohodnutý rozsah prác v dohodnutom čase, objednávateľ má
právo na uplatnenie sankcií.

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť plniť
následkom okolností vzniknutých na strane objednávatel'a, pričom doba plnenia sa
o tento čas predlžuje bez nároku objednávateľa na uplatnenie sankcie.

Článok IV. - Cena diela

l. Cena diela je stanovená v zmysle zákona R SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná bez
možnosti jej dodatočných úprav, na základe výsledkov verejného obstarávania,
projektovej dokumentácie a výkazu výmer vo výške:

Cena diela bez DPH: 5950 €

DPH v sadzbe 20 % a v sume: 1 190 €

Cena diela vrátane DPH je: . 7 140 €
2. Uvedená cena sa môže upravovať len v prípade objednávateľom vyvolaných zmien,

ktoré budú mať dopad na cenu diela, alebo v prípade administratívnych opatrení štátu
(DPH, apod.)

3. V cene diela sú obsiahnuté aj všetky náklady s vyhotovením diela.

Článok V. - Platobné podmienky

l. Po prevzatá diela objednávateľom zhotoviteľ vystaví objednávatel'ovi faktúru
v zmysle platných právnych predpisov.

2. Úhrada prebehne bezhotovostne so splatnosťou 30 dní.

Článok VI. - Povinnosti zmluvných strán, odovzdávanie a prevzatie prác

l. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny
objednávateľa.

2. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác
a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle
vyhlášky Č. 374190 Zb. a nasl. a zachovanie poriadku na pracovisku.

3. Zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za prípadnú škodu, spôsobenú objednávateľovi
svojou činnosťou, resp. v dôsledku vád diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Článok VII. - Záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok
tejto zmluvy. Zároveň zodpovedá za včasné odstránenie všetkých nedorobkov a závad
zistených pri preberacom konaní.



2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že objednávatel' má právo požadovať
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

Článok VIII. - Riešenie sporov

1. Všetky spory a nezrovnalosti, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie diela budú
zmluvné strany riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán, pri
riešení sporov sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Ak by ani potom nedošlo k dohode príslušná zmluvná strana má právo obrátiť sa na
príslušný súd. Rozhodnutia súdu sú záväzné pre obidve strany.

Článok IX. - Ostatné dohody

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň
po jej zverejnení podľa osobitných predpisov.

2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnou obojstranne potvrdenou dohodou výslovne
nazvanou "Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly apod. sa zmenou tejto zmluvy
nepovažujú.

3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.

4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že došlo k dohode v celom rozsahu zmluvy a že
nebola uzavretá za nevýhodných podmienok pre niektorú stranu.

5. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, ktoré majú
rovnakú právoplatnosť, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch
vyhotoveniach.
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