
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená na základe ustanovenia par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

1.1. 

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

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

ENZA, s.r.o. 
Májová 1098, 022 O 1 Čadca 
Jozéf M:eskál, konateľ 
36375918 
2020134446 
SK2020134446 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

 (ďalej len „dodávate)"') 

a 

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

(ďalej len „objednávateľ"). 

Článok I 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je  záväzok dodávateľa vykonať dielo podľa tejto 
\ 

zmluvy a 
záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi cenu za jeho vykonanie: 

P. č. Popis Množstvo MJ Cena bez Spolu bez 
DPH DPH 

1. Tatra Mixér - práce podľa sub 42,02 € 42,02 € pokynov objednávateľa

2. Tatra Mixér - práce podľa sub 58,94 € 58,94 € pokynov objednávateľa 

3. Tatra Mixér - práce podľa sub 56,50 € 56,50 € pokynov objednávateľa 

4. Doprava betónu podľa sub 23,24 € 23,24 € pokynov objednávateľa 

5. Čerpanie betónu podľa 2 hod 80,00 € 160,00 € pokynov objednávateľa 
6. Použ. rozbehovej chémie 1 sub 24,90 € 24,90 € 

7. Doprava Krásno nad 3 obrat 30,00 € 90,00 € Kysucou --Oščadnica
8. Kamenivo 0/63 36 t 10,00 € 360,00 € 

Spolu za položky bez DPH 815,60 € 

Spolu za položky s DPH 978,72 € 



1.2. Touto zmluvou sa dodávateľ zavazuJe dodať dielo podľa predmetu zmluvy 
definovaného v bode 1. 1 objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
dohodnutú kúpnu cenu. 

Článok n 
Čas a miesto dodania 

2. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ dodá objednávateľovi predmet zmluvy
definovaný v bode 1.1 podľa pokynov objednávateľa do 30 dní odo dňa podpísania 
tejto zmluvy. 

Článok III 
Kúpna cena 

3.1. Cena za predmet zmluvy o dielo definovaný v bode 1.1 je 978,72 € (slovom 
deväťstosedemdesiatosem eur 72 centov) vrátane DPH. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi cenu prevodom v lehote do 30 dní 
odo dňa vystavenia faktúry. 

Článok IV 
Osobitné ustanovenia 

4.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spÍňa kvalitatívne parametre podľa 
platných noriem a na dodaný materiál poskytuje záruku. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje pri prevzatí materiálu vykonať kontrolu materiálu. Viditeľné 
vady a nekompletnosť dodávky je povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného 
odkladu po ich zistení. 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na 
základe tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o 
ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 
príslušnému súdu. 

5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 

5.3. Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú 
zmluvnú stranu. 

5.4. Všetky zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude odsúhlasený a 
podpísaný osobami oprávnenými konať za obidve zmluvné strany. 

5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali. -----


