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ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

I.Zmluvné strany
Zhotoviteľ:

JUVENSTAV s.r.o.
Kúpeľská 22
073 Ol Sobrance
Štatutárny orgán: Juraj Venčigroch, konateľ
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice l, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25353/V
IČO: 45398941
DIČ: 2023003697
IČ DPH: SK 2023003697
email: juraj.vencigroch@centrum.sk
tel. +421905391173
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK4402000000002727952853
SWIFT: SUBASKBX

a

Objednávateľ:
Obec Olšovany
044 19 Olšovany 36
štatutárny orgán: František Marcin, starosta
IČO: 00324754
DIČ: 2021244929

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je
priestoru v centre obce Olšovany"
zhotoviteľa výkaz výmer zo
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

dielo uRevitalizácia verejného
podľa predloženej víťaznej ponuky

dňa 22.12.2014, ktorá tvorí

Zhotoviteľ vyhlasuj e, že je oprávnený a odborne spôsobilý
vykonávať dielo podľa tohto článku zmluvy.

III. Cena

Cena za zhotovenie diela je
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996
predpisov ana základe rozpočtu
tvorí prílohu k tejto zmluve

stanovená dohodou zmluvných strán
Z.z. o cenách v znení neskorších
(vyplneného výkazu výmer), ktorý

Cena za predmet diela je:
6 345,89

20% DPH l 269,18
bez DPH

EUR

Spolu s DPH: 7 615,07 EUR
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IV. Lehota Dodania

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet diela v termíne do štyroch
týždňov od prevzatia stanoviska.

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 15 dní od
získania finančných prostriedkov na realizáciu diela, najneskôr však
do 30.6.2015.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje
náklady, na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť v dojednanom čase,
pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v súlade s
platnými predpismi a normami STN a EN.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje
náklady a v dohodnutom čase.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za predmet diela do 14
dní po vystavení faktúry objednávateľovi.

VI.záručné podmienky

Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania
predmetu diela.

VII.záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno
obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Túto zmluvu možno meniť alebo dopíňať len písomnými dodatkami
podpísanými zmluvnými stranami.

Pokiaľ v tejto zmluve nieje uvedené inak, vzťahujú sa na právne
vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanovenia Obchodného zákonníka.

V Olšovanoch, dňa 8.1.2015
JUVENSTAV 5.1".0

Kúpe\'ská 22
073 01 S OBR A NeE

IČO: 45 398 941
IČ DPH: SK2023003697
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