
Zmluva o dielo c.32/2015

Na stavebný dozor k stavbe revitalizácia okolia domu smútku v zmysle stavebného
zákona c.50/1976 Zb. a jeho vykonávacích predpisov

uzatvorená podl'a Obchodného zákonníka

cu.
Zmluvné strany

l. Objednávatel: Obec Nižný Krucov
adresa: Obecný úrad Nižný K.rucov
v zastúpení: Mgr. Vladimíra Hermanovská, starostka obce
ICO: 00332615
DIC:2020630260
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s
C. úctu: 4251257001/5600
E-mail: niznykrucov@gmail.com
(dalej len objednávatel)

a
2. Zhotovitel -stavebný dozor: PhDr. Jozef Sabol
adresa: Košarovce 104,09406 Košarovce
v zastúpení: stavebný dozor PhDr. Jozef Sabol
E-mail: dodosabol@gmail.com
(dalej len zhotovitel)

Cl.II.
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvyje záväzok zhotovitela, že riadne a vcas vykoná stavebný dozor pocas
realizácie stavby:

"Revitalizácia okolia domu smútku" (dalej len dohodnuté dielo).

Ide o tieto konkrétne podmienky:
-dozor nad realizáciou stavby v súlade s projektom, rozpoctom a stavebným povolenim
-kontrola a vedenie záznamov v stavebnom delU1íku
-vyhotovenie fotodokumentácie priebehu realizácie výstavby
-kontrola a odsúhlasovanie faktúr podla rozpoctu stavby, ktorý je súcastou zmluvy o dielo

2. Objednávatel sa zaväzuje prevziat dohodnuté dielo a zaplatit zan zhotovitelovi dohodnutú cenu podla CI.V.
tejto zmluvy v lehote splatnosti podla CI.VI. tejto zmluvy.

Cl.ill.
Rozsah a pocet vyhotovení diela

l. Nad dielom, ktoré je predmetom tejto zmluvy ,vykoná stavebný dozor kontrolu a všetky náležitosti v rozsahu
so stavebným povolením a s PD v zmysle stavebného zákona c.50/1976 Zb. a jeho vykonávacích predpisov

CI.IV.
Cena za dielo- stavebný dozor

l. Celková cena za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 980,- EUR, slovom: devätsto EUR.
2. Uvedená ciastka za vyhotovenie diela sa vztahuje výlucne na vypracovanie diela v rozsahu a pocte vyhotovení
podla ustanovení uvedených v cl II. a III. tejto zmluvy.
3. Cena je uvedená vrátane DPH vzhladom na to, že zhotovitel nie je platcom DPH.



-- -- ----

CI.VI.
Fakturácia a splatnost faktúry

Objednávatel sa zaväzuje:
-zaplatit zhotovitelovi celkovú cenu diela vo výške 980,- Eur a to po pridelení fmancných prostriedkov z
Ministerstva pôdohospodárstva SR z PRV 2014-2020 na stavbu" Revitalizácia okolia domu smútku" kde

v casti oprávnených nákladov stavby sú financné prostriedky na stavebný dozor.

Cl.VII.
Odstúpenieod zmluvya odkIadovápovinnost

l. Odstúpenie od zmluvyje možné len v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka pri podstatnom porušení
zmluvy a realizuje sa písomnou formou.

Odkladová povinnost:
Dodávatel sa zaväzuje strpiet výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela
a poskytovaním služieb kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
fmancného pnspevku uzavretej objednávatelom akQ prijímatelom NPP za úcelom fmancovania predmetných
tovarov, diela a služieb a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákona c.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie
v znení neskorších predpisov a zákona c.502/200 l Z. z. o financnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom financnom
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnút týmto orgánom
riadne a vcas potrebnú súcinnost.
Porušenie tejto povinnosti dodávatela je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávnuje objednávatela od
zmluvy odstúpit.

CI.vm.
Miesto a podmienky odovzdania diela

Miestom odovzdania a prevzatia dielaje kancelária pracoviska zhotovitela na adrese uvedenej v cl. l. tejto
zmluvy. Zhotovitel odovzdá objednávatelovi dohodnuté dielo. .

CI.IX.
Záverecné ustanovenia

l. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonané formou písomných dodatkov potvrdených oboma
stranami.

2. Vztahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

3. Túto zmluvu je možné zmenit alebo zrušit len písomnou dohodou zmluvných strán.
4. Zmluva je napísaná v 4 exemplároch, z ktorých objednávatel a zhotovitel obdržia po 2 exemplároch.
5. Táto zmluva nadobúda úcinnost den nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatela. Túto
skutocnost oznámi objednávatel e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedenú v tejto zmluve.


