
ZMLUVA O DIELO 
30092021 2 

uzatvorená na základe ustanovenia par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Najdek, s.r.o. 
SNP 6405, 022 04 Čadca 
45 654 646 
2023071952 
SK2023071952 
Všeobecná úverová banka a.s. 

( ďalej len „zhotovitel"') 

a 

Obec Oščadnica 
Nám. M. Bemáta č. 745, 023 01 Oščadnica 
Ing. Marián Plevko, starosta obce 
00 314 170 
2020421513 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

( ďalej len „objednávatel"'). 

(ďalej len „zmluva") 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy a záväzok
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.

Čl. II 
Predmet diela 

1) Predmetom diela je zdvihnutie 3 kusov dažďovej vpuste pred pokládkou finálnej
asfaltovej vrstvy na CKN 2074/1. 

Čl. III 
Cena za dielo a jej splatnosť 

1) Cena za vykonanie diela sa stanovuje na 540,00 € vrátane DPH (slovom: päťstoštyridsať
eur).

2) Cena diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v ods. 1 tohto článku.
Objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry
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na účet zhotoviteľa vedený vo VÚB a.s. 

3) Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. IV 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne podľa článku II tejto zmluvy na svoje
náklady a na svoje nebezpečenstvo.

Čl. v 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

2) Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopÍňať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú
podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.

3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.

4) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné
strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.

5) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží jeden
podpísaný rovnopis.

V ............................. dňa ............... . V Oščadnici dňa 30.09.2021 
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