
ZMLUVA O DIELO

(ďalej len ,,zmluva") uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č, 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzitýmito zmluvnými stranami:

objednávatel:

Názov obce: Obec Koprivnica
Sídlo: Koprivnica 126,086 43 Koprivnica
tčo: 00322164
DlČ: 2020778826
v zastúpení: lng. Peter Krupa - starosta

a

zhotovitel:
názov: MikiBogi , s. r. o,
sídlo: Okrúhle 147,09042
lÓo: 47148888
lČ DPH: sK2023767262
v zastúpení: Mikuláš Bogtarský

(ďalej spolu aj ,,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,,zmluvná strana").

Článot< l
Predmet zmluvy

1. predmétom tejto zmluvy je dielo na odstránenie pňov okolí cintorínapozdlž miestnej
komunikácie v katastrálnom územíobce Koprivnica podta dohody so zástupcom obce
lng, peter krupa, 

článok ll
Dodanie diela
1. Predmet zmluvy podía ělánku l sa zhotoviteť zavázuje uskutoěniť v rozsahu dodania prác v plnom

rozsahu pri odstránení pňov v okolí cintorína,
2. predmet zmluvy podl'a ělánku l sa zhotovitel zavázuje uskutočniť v lehote do 15.9.2020 prípadne.
podl'a poveternostných podmienok.

článok lll
Gena za dielo a spósob platby

,1, Cena za dielo zhotovené podla článku l je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške
1500 € (slovom : jedentisíc páťsto €) s DPH.
2. Cena za dielo bude uhradená bezhotovostným prevodom na úěet zhotovitel'a po doručení
faktrlry vystavenej zhotovitelom. Splatnosť faktrlry za predmet zmluvy podta ělánku l bude
stanovená podta dátumu splatnosti na uvedenej faktúre objednávateíovi.
3. Zhotoviteť vystavífaktr]ru podta bodu 2. tohto ělánku po zhotovení diela, na základe
odstlhlaseného objednávateíom.

Článok lV

osobitné ustanovenia
1. Zameranie predmetu diela je povinný zabezpečiť objednávatet.
2. Zabezpečnosť pri práci pri zhotovovaní diela zodpovedá zhotoviteí.

Článok V
záverečné ustanovenia

1. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, ale touto zmluvou
neupravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona ě, 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
a osobitných všeobecne závázných právnych predpisov,



2.Táto zmluva nadobr]da platnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami,
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujtlcim po dnijej zverejnenia na webovom
sídle objednávateía.
4.Táto zmluva sa uzatvára na dobu určittj, do prevzatia zhotoveného diela.
5. Všetky zmeny k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, ktoré sa po
odsúhlasení obidvoma
zmluvnými stranami stávajú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujrl, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vóta
uzavrieť túto zmluvu
je slobodná avážna a svoj súhlas s touto zmluvou potvrdzujú podpisom pod text tejto zmluvy.
7,Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávatet obdržíjeden a
jeden obdrží zhotovitet.

Dňa 03. 09.2020
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lng, Peter Krupa- starosta obce


