
ZMLUVA o DIELo č.3

Objednávatel': obec Kľajné
Krajné 52

91616 Krajné
lČo: oo 3l l 7t5
DIČ:202l079698
Zastupený: JUDr. Ján Konečník_ starostaKontakt
032ľ7408s2r

(d'alej ako,,objednávate!''')

Zhotovitel': Juraj Kľiško
Krajné 322
9ló 16 Kľajné
tČo: s: l81 905
DIČ: l076367061
lČ opH: SKl0763ó7061
IBAN: sK90 1ĺĺĺ 0000 00l2 3798 0080
Zastupený: Juraj Kľiško - majitel'
Kontakt: 0908505577

(d'alej ako .,zhotovitel"')

(d'alej spolu ako .,zmluvné strany'' )

Článok I.
Predmet zmluvy

-Zhotovitel' sazaväzuje na základc Zmluvy o dielo č. 3 vykonať práce vzmysle cenovejponuky -_

dodávku a montáŽ 13 ks plastoých okien vrátane vonkajšĺch a vnútorných parapetov v zmysle
ccnovcj ponuky vyhotovenej po zameraní v špecifikácii :

-PVC tlklro luxury 7ó mm, ó komorové _ pľedsadené kľĺdlo rozmery :

3ks 1 l55x500 S, 2ks 550xl l20 oS' óks 545x520 S , 2ks 1740xl380 oS-ťrx
-Kovanie Winkhaus activPilot oS l'avé, oS pravé, S , Fix
-farba dnu/von: biela / biela, okenná kl'učka biela
-zasklenie 4-16-4,Ug: t, ltgi
-vonkajší paľapet Al .š' 2l0 mm-8ks,240 mm_3ks,l95mm-2ks
_vnútorný parapet PVC 350mm-2ks

Článolr II.
Cena a fakturácla

Cena diela je stanovená dohodou oboch zmluvných strán v čiastke: 2.905'00 €
(slovom: dvetisícdevät'stopät' euľ).

Začiatok pľác: dohodou (60 pracovných dní od zapĺatenia faktúry)
Ukončenic prác: 65 pĺacovných dní od zaplatenia faknnry



Cena diela je koneená a je nrozne JU menit' len na základe dolrody zmluvných stl'ánz
nepredvídateľných okolností (vyššia cena pri dodávke okien) Dodatkom ku Zmluve o dielo.
Zmluvné stľany sa dohodli na zálohe vo výške 1.700,00 € (slovom: tisícsedemsto euĺ)Zmluvné
strany sa dohodli na spôsobe úhrady v€ platbou na základe vyhotovenej faktury,ktoru pľedloží
zlrotovitel'objednávateľovi pľi objednávke diela. Splatnost'faktury je l4 dní odjej doručenia
bankovýrn pľevodom' 

ČHnok III.
Iné podmienky

objednávatel' odovzdá stavenisko zhotovitel'ovi pľi podpise zmluvy.
objednávatel' je povinný zabezpečiť zhotovitel'ovi podmienky na vykonanie pľác tak, aby tieto
neboli obmedzované tľetími osobami azabezpeči zhotovitel'ovi bezplatné lrŽívanie staveniska.
Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 nresiacov odo dňa ptevzatía diela objednávateľom a ručí
zavady, ktoľé nie sú spôsobené nevlrodnou manipu1áciou.
Zhotoviteľ je povinný vykorrať dielo podľa ustanovení tejto zmluvy na vlastné náklady a
nebezpečie, v dohodnutom termíne a s odbornou spôsobilosťou.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté ýzickým ako aj právnickým osobám v súvislosti s
plneriím pľedmetu tejto zrnluvy' pokiaľ postupoval V ľozpoľe s touto zmlttvott.
Zhotovitel' sazaväzuje dodľžiavať na stavenisku platný poľiadok B)ZP.

Článok IV.
Čas plnenia

Zhotovitel' splní pľedmet zmluvy odovzdaním diela najneskôr do 65 pľacovných dní od zaplatenia
zálohovej faktúľy

článok V.
Všeobecné a záveľečné ustanovenia

Yzťahy, ktoľé riie sú upľavené v tejto ztnluve a vznikajú rnedzi zmluvnými stľanami pľi jej plrrerrí
sa budťr riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zrnluvnými stľanami.
Zmluvaje vyhotovená vo dvoclr vyhotoveniach, z ktoľýchkaždá zo zmluvných stľán obdľží jedno
vyhotovenie.
Učastníci tetjo zmluvy po jej prečítaní pľehlasujú, Že sa s ňou riadne oboznámili, súhlasia s jej
obsahom, táto zmluva bola uzaľvoľená na základe pravdivých údajov ' čo potvľdzujú svojimi
podpismi.
V pľípade podstatného poľušenia ustanovení tejto zmluvy niektoľou zo zmlwĺých stľán má dľuhá
stľana pľávo od zmluvy jednostranne odsĺrpit'. Učinky odstupenia od ztnluvy nastávajú dňom
doručenia písomrrého prejaw odstupujucej stľany druhej zmluvnej strane.

V Kľajnom dňa

objednávatel' zhotovitel'...... \.ĺ ..l'


