
Zmluva o dielo – Kolumbária
uzatvorená podľa § 536 až 565 obch. zákona č. 513/1991 Zb.

ČL. I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: TS Mesta Svit
Štúrova 87 
059 21  Svit
IČO: 00 186 864
DIČ: SK 2021212545
Zastúpený: Ing Žiak Július – riaditeľ
Bank. Spojenie: VÚB
č. účtu: 24727-562/0200

1.2. Zhotoviteľ: Peter Gaži – Petrosteyt
Šrobarova 2676/28
058 01  Poprad
IČO: 37 747 649
DIČ: 1020013577
Bank. Spojenie:
č. účtu:

ČL. II.
  
2.1.   Predmetom zmluvy je realizácia stavebného diela 

  „Rekonštrukcia spodnej časti kolumbárií mestského    
  cintorína.“

2.2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene 
  a na vlastnú zodpovednosť. 

ČL. III.
3.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 6 týždňov od podpisu 

  zmluvy.

ČL. IV.
Cena za dielo

4.1.   Cena je stanovená na základe ponukového konania vo výške 
  8 400 € vrátane DPH.

4.2.   Objednávateľ a dodávateľ prehlasujú, že cena je konečná 
  a nebude navyšovaná ani naviac prácami.

ČL. V.
Rozsah pracovnej činnosti

5.1.   -  Pevné uchytenie čiapok prekrytia múrov v dĺžke 210 m.
– Oprava buniek kolumbárií v spodnej časti.



– Hydroizolácia oporného múru.
– Dvojnásobný náter buniek kolumbárií.
– Položenie plastového koberca pod spodnou radou buniek.

ČL. VI.
Platobné podmienky

6.1.   Zhotoviteľ vykoná úhradu faktúry po preberacom konaní v  
  lehote 14 dní po jej predložení.

ČL. VII.
Záručná doba

7.1.   Zhotoviteľ ručí, že dielo v dobe prevzatia bude zodpovedať 
  požadovaným technickým parametrom a zodpovedá za vady v  
  záruke 24 mesiacov a prípadné závady odstráni do 7 dní.

ČL. VIII.
Povinnosti

8.1.   Zhotoviteľovi bolo odovzdané stavenisko s poukázaním na  
  rozsah prác.

8.2.   Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržanie zásad bezpečnosti 
  práce a požiarnej ochrany.

8.3.   Zhotoviteľ zabezpečí poriadok a čistotu po vykonaných   
  pracovných činnostiach.

8.4.   Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré na stavbu diela 
  doručil.

ČL. IX.
Pokuty

9.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri nedodržaní termínu akceptuje 
  zmluvnú pokutu 0,05% za každý deň omeškania.

9.2.   Objednávateľ sa zaväzuje , že pri omeškaní platby môže  
  zhotoviteľ účtovať 0,05% pokuty za každý deň omeškania  
  úhrady.

ČL. X.
Ostatné dojednania

10.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má  
  objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť    
  bezplatne odstrániť vady plnenia.

10.2.  V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami 
  obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými   
  prácnymi predpismi.



10.3.  Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 
  stranami a je vyhotovená v troch rovnopisoch z ktorých jeden 
  obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

Vo Svite 26. 07. 2012

Za objednávateľ: Za zhotoviteľa:

….................. …....................
Ing. Žiak Július Gaži Peter - Petrosteyt


