Clánok V. Platobné podmienky
5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel na základe faktúr, ktorú zhotovitel dorucí
objednávatelovi a to za práce (dielo) skutocne vykonané.
5.2 Faktúra sa bude považovat za dorucenú, ak bude dorucená ako doporucená zásielka alebo bude
osobne prevzatá v podatelni objednávatela a dátum prevzatia bude písomne potvrdený.
5.3 Lehota splatnosti je 14 dní od dorucenia faktúry objednávatelovi
5.4 Faktúra musí obsahovat náležitosti podla § 71 Zákona c. 222/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zistovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávatela a súpis
vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovat tieto náležitosti, objednávatel je
oprávnený vrátit ju na prepracovanie, v takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do dorucenia
opravenej faktúry.
Clánok VI. Zárucná doba a záruka
6.1 Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podla podmienok tejto zmluvy
a že pocas zárucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v zmluve.
6.2 Zárucná doba zacína plynút dnom prevzatia diela objednávatelom a platí 24 mesiacov.
6.3 Zhotovitel zodpovedá za prípadné vady, ktoré má dielo pocas výstavby a pocas zárucnej doby.
6.4 Zhotovitel sa zaväzuje odstránit všetky vady pocas zárucnej doby na vlastné náklady a to
najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Clánok vn.

Záverecné ustanovenia

7.1

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v zmluve, sa budú
riešit v súlade s Obchodným zákonníkom, Zákon c. 513/1991 Zb. z. ajeho novelami.
7.2 Objednávatel ma právo odstúpit od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
7.3 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotovitela sa pre úcely tejto zmluvy rozumie najmä
porušenie technologickej disciplíny,
strata oprávnenia vykonávat predmetnú cinnost.
7.4 Úcinky odstúpenia od zmluvy nastanú dnom dorucenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane.
7.5
Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotovitela, bude mat objednávatel právo na
náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
7.6 Objednávatel môže od zmluvy odstúpit aj v prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane
objednávatela, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu ZoD a súcasne nejde
o okolnosti vylucujúce zodpovednost objednávatela. Za takéto okolnosti sa považuje aj
neposkytnutie financnej dotácie na dané dielo zo strany poskytovatela dotácie do jedného roka
od podpisu tejto zmluvy.
7.7
Ak sa akékolvek ustanovenie tejto ZoD stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnost celej ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novým
platným ustanovením tak, aby bol zachovaný úcel ZoD a obsah jednotlivých ustanovení ZoD,
7.8 Zmluva bude vyhotovená v troch rovnopisoch s tým, že objednávatel obdrží dva a dodávatel
jeden rovnopis.

V Nižnom Krucove, dna 17.12.2014
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za objednávatel'a :
Mgr. Vladimíra Hermano
Starostka obce

