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1.2

Objednávatel': obec Kĺajné, kontaktná osoba - Mgr. Jana Mozoláková

Mail: jana.mozolakova@kĺajne.sk Tel/mobil: 03211408524' 0321778612l

Adresa: Kľajné 52' 916 16 Kĺajne

Štatutárny zástupca: JUDľ. Ján Konečník - starosta

Zhotovitel' : STONE INDUSTRY s.r.o.

Sídlo : M.Šimonoviča477ll8.901 01 Myjava

lčonČ npľr : 445488 l 8 / SK 282000 1 l29
DIč : 2820OO|I29

číslo účtu : 10E4750005 / 1111 _ Uni Cľedit Bank

z 4017707940/7500 - Čsos
I\{ajitel' : Ing' Vladimír Paracka

Splnomocnenec pre technické a obchodné jednanie: lng' Andľej Žabka Tel, kontakt: 0905 36ó 6óó

ZMLUVA O DIELO
Podl'a obch' zák. č.5l3/9l Zb' v zneni neskoľšíclr predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY

Popis oráce

Rám 1

Rám 2

Rám 3

Krycia doska

Sokel

Nápisné telo

Písmo

Montáž

Text

Č. zmluvy: NIY040/2021

II. CENA

2.t Cena s DPH: 2679 € Záloha prijatá dňa:

Zmluvné strany sa dohodli na zálohe vo výške l300 €

Termín splatnosti : do 10dní po vystavení Íäktúry.

v suma 1300 €

'r7

III. PREDMET PLNENIA A MIESTO STAVBY

3.ĺ Miesto stvby: : Kĺajné - Adam Cvajniga

3-2

Francuzsky Taľn DxŠ l72xl7 cm, hľ. l0 cm - 2 ks

FľancúzskyTarnDxŠ lO2xI7 cm'hr. l0cm- l ks

Fľancúzsky Tarn DxŠ l02x24 cm, hľ' l0 cm - t ks

Fľancúzsky Tarn - ŠxD 76x181 cm, hr. 4 cm

Francúzsky Tam _ ŠxV 47x48 cm,hĺ. 15 cm, Štokovanie sokla

Fľarrcúzsky Tarn, úprava NT tvarovarré - ŠxV 42x l05 cm, hľ. l0 cm
č.4 _ čierne _ pieskované + oranemnt (padáky)

Morrtáž komplet * doprava

Tu odpočiva
ADAM

CVAJNIGA
* 12.5.1921 v Kravanoch

Zahynul L4.1945
ako čsl. Paľašutisa
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IV. VBCI URČENE NA VYKONANIE DIELA.

objednávateľje povĺnný k zhotoveniu diela odovzdať zhotovitelbvi potvrdenIe - súhlas príslušneho správcu
cintorína na zhotovenie základov bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy, najneskoršie do 7 dní. V
prípade nedodrŽania termínu odovzdania potvrdenia má zhotovlteľ právo pozastaviť práce na diele až do
odovzdania potvrdenĺa, pričom o dobu prerušenia sa predlŽuje termín odovzdania diela, prÍpadne od
zmluvy odstúpiť s nárokom na náhradu dovtedy vzniknutých nákladov, pričom zhotovitel' je oprávnený
započítať prijatú zálohu s dovtedy vzniknutými nákladmi.

V. TERMíNY PLNENIA, PREcHo D VLASTNíCTVA A NEBEZPEČENSTVo šKoDY NA VEcl
Zhotovitel'odovzdá objednávatelbvi vec podľa čl. lll odst. 3'1 tejto zoD V termíne do 30.6.2021

AkékolVek zmeny na diele je objednávateľpovinný oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne a písomne.
odovzdaniedielapotvrdíobjednávatel'dielozhotovitelbvi podpisom protokolu o odovzdanídielahned,po
ukončení montáže, alebo najneskoršia do 7 pracovných dní od prevzatia výzvy k podpisu od zhotovitel'a.
V prípade ak objednávatel'bezdôvodne nepodpíše protokol o odovzdaní diela, resp. sa nedostaví k podpisu
preberacieho protokolu najneskoršie do 7 pracovných dní od prevzatia výzvy k podpisu od zhotovitel,a, má
sa za to, že momentom bezdôvodného odmietnutia podpisu protokolu resp. uplynutím lehoty troch
pracovných dní od prevzatia výzvy k podpisu protokolu je dielo odovzdane.

Na objednávatel'a prechádza nebezpečenstvo škody na diele podpisom protokolu o odovzdanídĺela.

Vlastníctvo k predmetu diela prechádza na objednávatel'a úplným vyplatením celej ceny diela podl'a čl. ll.
ods. 2.1 tejto ZoD. V prípade omeškania s úhradou faktÚr trvajúcou dlhšie ako 15 dníje zhotoviteľ
oprávnený už zrealizované dielo objednávatelbvi, prípadne tretím osobám odňať na náklady a
nebezpečenstvo objednávatela. objednávatel'výslovne súhlasí s takýmto výkonom práce zhotovitel'a a na
jeho požiadani sa zaväzuje zodpovedajúcim spôsobom aj spoĺupôsobiť a to najmä sprístupniť zhotovitelbvi
prístup k dielu tak, aby mohlo byť odňaté' Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu a to ani tretím
osobám, ktorá by vznikla pri výkone jeho vlastníckych práv uvedeným postupom.

V prípade zrušenia objednávky zaplatená časť dohodnutej ceny /záloha/ jezmluvnou pokutou, na ktorú má
zhotovitel'právo, čím nie je dotknutý nárok na náhradu škody. V prípade, že v momente zrušenia
objednávky je už časť diela zrealizovaná, zhotovitel'má nárok na úhradu už vzniknutých nákladov
objednávatelbm. odstúpenie od zmluvy je možné podaťvýlučne písomnou formou.

Vl. zÁRUKY

Na vec podl'a tejto ZoD poskytuje zhotovitel'objednávatelbvĺ záruku. Záručná doba je stanovená na 36
mesiacov a plynie od dňa odovzdania diela. Reklamácie sa ohlasujú bezodkladne, písomne a s presnou
špecifikáciou vady vo firme:
sToNE - INDUSTRY s.r.o., M. šimonoviča 4?7lL8,9o7 01 MYJAVA.

objednávateľ je oboznámený s vlastnosťami žuly ako prírodného materiálu.

o spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne o odmietnutí reklamácie rozhoduje výhradne zhotovitel'.

objednávateľ je oboznámený s vlastnosťami žuly Vizag Blue' Trhliny, ktoré by nespôsobovali riziko zlomenia
dosky, nemôže byť predmetom reklamácie. Takáto trhlina bude použitím chemických prípravkom odborne
ošetrená.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4



Ak objednávatel'požaduje montáž žuloveho pomníku na existujúci /pôvodnÝlzáklad, zhotovitel'žulového

6.5 pomníka nenesie zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody spôsobené zle zhotoveným betónovým

základom.

Vll. sPoLočNÉ usrnľĺoverĺlA A sANKclE

objednávatel'prehlasuje, Že bol oboznámený so všetkými podmĺenkami tejto ZoD.

Táto zmluva môže byť menená alebo doplňovaná písomnými dodatkamĺ, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť

tejto zmluvy' Dodatočne práce na diele budÚ doúčtovane ku konečnej cene. Suma o ktorú sa navýši

konečná cena, musí byť medzi objednávatelbm a zhotovitelbm písomne odsúhlasená' Takýto dokument sa

považuje za dodatok ku zmluve'

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboma stranami, zverejnenĺm na webovom sídle

obce Krajné

Doručením akýchkolvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v sÚvislosti so 2mluvou sa rozumie

doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú vzáhlaví tejto zmluvy, doručenie kurierom

alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane.Za deň doručenia písomnosti sa povaŽuje aj deň, v ktorý

zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie

odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je

na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázatel'ne poštou vyznačená poznámka, Že,,adresát sa

odsťahoval, adresát je neznámy", alebo má poznámku podobného významu, ak sa súčasne takáto

poznámka zakladá na pravde. Ak sa akákolvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so

zmluvou doručuje inak ako poštou, je možne ju doručovať aj na inom mĺeste ako na adrese určenej v záhlaví

zmluvy, ak sa na tomto mĺeste zmluvná strana V čase doručenia zdrŽuje.

7,7

7.2

7.6

7.3

7.4

7,4 Zmluvne strany sa V zmysle ust.čl' 262 ods. 1obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah

vyplývajÚci z tejto zmluvy ako aj vzťahy s ním súvisiace sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona

č.513/1991 Zb' obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky.

7.5 Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinne, alebo neskôr stratia

platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto

neplatných alebo neúčinných ustanovenía na vyplnenie medzĺersa pouŽije úprava, ktorá pokia|'jeto

právne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu a účelu zmluvy. V prípade potreby sú Zmluvné strany povinné

takéto neplatné, resp. neúčinné ustanovenia nahradiť bezodkladne novými ustanoveniami zmyslom a

podstatou najbliŽšÍmi, formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Zml uva je vyhotofrylvoch Tvnooi;roch,

--'-'{' <}" ':i't# (
ĺt ' Šimonovtrrĺr:zy" {il .*}tzco.' rW
ICO: 44 548 816' lC t

z ktorých každá strana obdrží po jednom.

Podpis zhotovitel'a

- 3 -05-20

Dátum d

PROTOKOL O ODOVZDANI DIELA
Podpisom tohto protokolu preberám dielo do užívania.

Podpis zhotovitel'a Dátum Podpis objednávatel'a


