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ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi:

I.
Zmluvné strany
Objednávateľom:
• názov alebo obchodné meno: Obec Dolná Tižina
• presná adresa: Dolná Tižina 333,013 04 Dolná Tižina
• štatutárny zástupca: Mgr. Anton Ďurana
. IČO: 00321249
. DIČ:
•

Zhotoviteľom:
• názov alebo obchodné menoTomáš Mikula ELMIK
• presná adresa: Staničná 502 , Vráble , 952 01
• štatutárny zástupca: Tomáš Mikula
• IČO:43471722
• DIČ: 1077223015
bankové spojenie: VÚB Vráble , č.ú. 2260344853/0200

zastúpeným:

Tomáš Mikula, majiteľ firmy
IČO:43471722

II.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť pre objednávateľa rekonštrukciu havarijného stavu obecného rozhlasu v obci
Dolná Tižina v tomto rozsahu:

Dodávka a montáž 3 ks reproduktorových hniezd kompletných, vrátane 8 ks reproduktorov, ktoré budú
umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia.
Dodávka montáž vysielacej rozhlasovej ústredne, ktorá bude umiestnená v budove obecného úradu.
Zapožičanie rozhlasovej ústredne 100 V ( ústredňa bude bezplatne zapožičaná po dobu zhotovenia
bezdrôtového rozhlasu v celej obci Dolná Tižina)
Montáž a oživenie rozhlasu.
Odovzdanie a zaškolenie obsluhy.
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Miesto zhotovenia diela
Dohodnuté práce budú vykonávané v obci Dolná Tižina

IV.
Doba plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 30 dní od dáta podpisu zmluvy.

V.
Cena za zhotovenie diela
Obaja účastníci tejto zmluvy sa v zmysle platných zákonov dohodli na cene 4 745,04 € (142 949,30 Sk), ako
najvyššej možnej, vrátane DPH.

VI.
Fakturačné podmienky

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi čiastku faktúrou, ktorá bude uhradená do 20.11. 2011

VII.
Záverečné ustanovenia
Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do budovy obecného úradu a súhlasí s inštaláciou vysielacej
antény na streche budovy. Ďalej objednávateľ zajistí funkčnosť verejného osvetlenia (230 V), na ktorom
budú pripojené bezdrôtové vonkajšie prijímače. Objednávateľ zaistí minimálnu dobu 5 hodín svietenia
verejného osvetlenia, ktorá je potrebná pre dobitie napájacieho zdroja (akumulátoru 12 V) v bezdrôtovom
hniezdie.
Zhotoviteľ preberá nad dielom záruku 36 mesiacov na práce, 120 mesiacov na reproduktory a
rozhlasovú ústredňu, 36 mesiacov na rozhlasové hniezda, a to od dátumu vystavenia záručného listu.
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutého v tejto zmluve, uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy, za každý deň omeškania.
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VIII.
Zmena a zrušenie zmluvy
Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba výslovným obojstranným dojednaním obidvoch strán.
Týka sa to predovšetkým podnetov k obmedzeniu rozsahu diela, či k jeho rozšíreniu nad rámec tejto zmluvy.
V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej
nemožno uplatňovať právo na zníženie, resp. zvýšenie ceny diela v zmysle § 549 Obchodného zákonníka.
Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce Obchodným
zákonníkom.
Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov.
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ a zhotoviteľ, každý po 1
výtlačku. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
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Mgr. Anton Ďurana
starosta

Tomáš Mikula
majiťel
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