
Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona c. 513/91 Zb.

(Obchodného zákonníka)

1. Objednávateľ: Obec Podbiel
Podbiel 210 
027 42 Podbiel
Zastúpená: starostom obce Slavomírom Korčuškom
IČO: 00314790
D IČ :2020561829
IČ DPH: obec nie je platcom DPH
Bankové spoienie: VIJB. a,s., pobočka Tvrdošín

čísloúžtu:C y#m iu /w o
2. Zhotoviteľ: Martin Krška DReV

Podbiel 483, 027 42 
IČO: 376738815 
DIČ: 1048264327
Č. účtu: SK04 7500 0000 0040 1824 6605

I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať rezbárske dielo podľa zadania obce Podbiel.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od 

zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
3. Predmetom zmluvy je dodanie diela:

Socha kráľa.

II.
Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

Zhotoviteľ začne s plnením dňa 18.6. 2011 a svoj záväzok vykonať dohodnuté dielo splní 
dňa 21.6.2019 jeho odovzdaním objednávateľovi.

III.
Cena diela

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho účet dohodnutú cenu diela vo 
výške 300 €.

IV.
Platobné podmínky

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu na účet zhotoviteľa na základe podpísania zmluvy 
s objednávateľom. Úhrada bude vykonaná prevodom financií na účet zhotoviteľa.

V.



Vlastnícke právo k zhotovovanej veci

Vlastníctvo k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela a 
zaplatením dohodnutej ceny v plnej výške.

VI.
Práva zo zodpovednosti za vady diela. Záruky.

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela u zhotoviteľa bezodkladne po jej 

zistení písomne doporučeným listom.
3. V písomnej reklamácii je objednávateľ povinný vadu stručne, ale dostatočne popísať, zároveň 

navrhne čas a spôsob požadovaného odstránenia reklamovanej vady.
4. O odstránení vady spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom bude uvedené :

číslo zmluvy a mená zástupcov zmluvných strán,
dátum odstránenia vady,
popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

VII.
Povinnosti zmluvných strán. Podmienky vykonania diela.

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť 
priebežné vykonávanie kontroly spojenej s fotodokumentáciou.

2. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s požiadavkami 
objednávateľa je povinný bezplatne odstráneniť vady spôsobené pri vykonávaní diela.

VIII.
Zmluvné pokuty

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne zaplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Uvedené platí aj v prípade včasného nedodania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a jej zverejnením na web stránke Obce Podbiel. So zverejnením obidve zmluvné strany 
súhlasia.

2. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, riadia sa 
Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi, v platnom znení.

3. Táto zmluva a všetky prílohy a prípadné doplnky k nej sa vyhotovujú v dvoch exemplároch, 
z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.




