
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná č.2
841 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner - starosta
IČO: 603406
Bankové spojenie: VÚB banka Bratislava
Číslo účtu:10128032/0200
Mail: chvalova@dubravka.sk

Ing. František Gogora - AFe PLUS
Rozvodná 7
831 O1 Bratislava
Zastúpený: Ing. František Gogora
IČO: 22648976
DIČ: SK1020186178
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Mail:

l. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že
označenie zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu.

II. Všeobecné ustanovenie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa
čl. III tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa článku VII tejto zmluvy.

III. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je odstránenie betónových múrikov okolo pieskovísk
a hracích prvkov, likvidácia a odvoz vzniknutého odpadu, spolu s úpravou terénu,
doplnením zeminy a zatrávnením plochy v materskej škole Pekníkova č. 4,
Bratislava, ktorú bude vykonávať zhotoviteľ na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo
pre objednávateľa.



IV. Vykonanie diela

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo vykonať dielo
v zmysle čl. III tejto zmluvy po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami
a s termínom začatia plnenia 01.08.2012. Ukončenie prác podľa odsúhlasenej
cenovej ponuky (viď príloha č.1) je stanovené na 31.8.2012.

2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol
potrebnú súčinnosť a požaduje od zhotoviteľa na viac práce ktoré neboli súčasťou
cenovej ponuky. O prevzatí dokončeného diela bude spísaný odovzdávací protokol
podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma
zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

V. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa - každodenný prístup na
miesto odstránenia múrikov, miesto na uloženie kontajneru na vzniknutý
odpad, miesto odberu elektrickej energie pre použitie ručného náradia, prístup
na sociálne zariadenie a zdroj pitnej vody.

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

VI. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy v termíne
stanovenom v čl. IV bod 1.

VII. Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe predloženej cenovej
ponuky zo dňa 24.5.2012 a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ pri výskyte nepredvídaných na viac prác, tieto oznámi objednávateľovi
a počká na pokyn k ich vykonaniu. Práce musia byť odsúhlasené povereným
pracovníkom objednávateľa. Podmienkou začatia na viac prác je aj ich finančné
vyčíslenie dodávateľom. Práce budú vyfakturované samostatne, na základe
objednávky.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi v plnej výške a v lehote splatnosti
všetky práce vykonané podľa odsúhlasenej cenovej ponuky.

4. Lehota splatnosti faktúry zhotoviteľa je do 20 dní odo dňa vystavenia, a to
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.



VIII. Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach /3 x objednávateľ, Ix
dodávateľ/o

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave dňa 01.08.2012

vr. Vf.

zhotoviteľ objednávateľ

Prílohy: 1 x Cenová ponuka


