Zmluva o dielo
Uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Lesné
Lesné 81
071 01 Michalovce
IČO: 00325431
Zástupca: Peter Bobík ( starosta obce)

Zhotoviteľ(dodávateľ): StaMi Michal Stanko
Sídlo : Masarykova 19, 071 01 Michalovce
Zástupca: Michal Stanko (konateľ firmy)
Pribinova 20
071 01 Michalovce
IČO: 44357621
IČO DPH: SK 1080188010
Bankové spojenie : VUB a.s. Michalovce
Číslo účtu: xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Rozsah plnenia
Rozsahom plnenia je dodanie a montáž okien a vchodových dverí a rekonštrukčné práce
na Dome Smútku v Lesnom.

II. Predmet a miesto plnenia
Predmetom zmluvy je dodnie a montáž PVC okien a vchodových dverí podľa objednávky vo
farbe obojstranný tmavý dub + rekonštrukčné práce spojené s výstavbou prístrešku
a maľovaním na Dome Smútku v Lesnom.

III. Čas plnenia
Zhotoviteľ (dodávateľ) sa zaväzuje, že práce na predmete diela na Dome Smútu v Lesnom sa
začnú do 4 - 6 týždňov po podpise zmluvy. O prevzatí vykonaných prác sa urobí písomná
zápisnica.

IV. Cena za dielo
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v plnom rozsahu je medzi objednávateľom
a zhotoviteľom (dodávateľom) pevne dojednaná a stanovená na základe dohody oboch
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. na čiastku 10 805, 28 € s DPH. Pri podpise
zmluvy sa vystaví zálohová faktúra vo výške 50 % z celkovej sumy, ktorá bude splatná do 7
pracovných dní. Po ukončení prác sa vystaví konečná faktúra, ktorá bude splatná do 7
pracovných dní.

V. Spôsob vykonania diela
Objednávateľ je povinný a oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí,
že zhotoviteľ (dodávateľ) vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je
objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil vady
vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce vykonal riadnym spôsobom.

VI. Odovzdanie a preberanie prác
1. Preberanie prác sa bude vykonávať na základe dojednanej ponuky prác.
2. Zhotoviteľ (dodávateľ) písomne oznámi dokončenie diela objednávateľovi tri dni pred
jeho ukončením.

VII. Ostatné dojednania
1. záručná lehota na vykonané dielo je 24 mesiacov na PVC okná, dvere a prevedené
stavebné práce pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe
2. v prípade zistených skrytých vád je zhotoviteľ (dodávateľ) povinný na základe
písomného oznámenia objednávateľa odstrániť bezplatne všetky zistené skryté vady
do 30 dní od doručenia oznámenia

V Michalovciach dňa 2. 07. 2014

Peter Bobík v.r.
Objednávateľ:

Michal Stanko v.r.
Zhotoviteľ(dodávateľ):

