
ZMLUVA O  DIELO č. 1/2021

Uzatvorená podľa § 269odst. 2 zákona č 513/1991Zb (obchodný zákonník)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad 

       Vieska nad Žitavou64, 951 52 

V zastúpení: Štefan Mladý, starosta obce

Bankové spojenie Prima banka Slovensko as. Vráble

Číslo účtu: SK9 5600 0000 0022 4089 3003

IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Zhotoviteľ: Milan Kramár MIKRA

                  Nevidzany 188

V zastúpení: Milan Kramár

Bankové spojenie: SK24 0200 0000 0008 6864 9162

IČO: 30944511

DIČ DPH: SK1020409731

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Verejné osvetlenie – doplnenie bodov verejného osvetlenia, 
podľa výkazu výmer, ktorý bol súčasťou verejného obstarávania. 

III. Termín plnenia

Zahájenie prác: 21.7.2021

Ukončenie prác a odovzdanie diela: 20.7.2022

IV. Miesto plnenia 

Miesto plnenia diela je obec Vieska nad Žitavou



V. Dohodnutá cena

Cena za dielo bez DPH: 7857,50 EUR

Cena s DPH: 9429,00 EUR

VI. Platobné a fakturačné podmienky 

1.) Platba bude zhotoviteľovi poukázaná na základe ním vystavenej  faktúry. 

2.) Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis musí byť odsúhlasený  

      objednávateľom. 

3.) Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

VII. Povinnost zhotoviteľa 

1.) zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle podmienok verejného obstarávania. 

2.) zhotoviteľ je pri odovzdávaní predmetu  obstarávania predložiť  obstarávateľovi certikáty  
použitých materiálov a protokoly o skúškach. 

VIII. Povinnost obbednávateľa 

1.) Objednávateľ  sa zaväzuje sprístupniť priestory zhotoviteľovi pre realizáciu prác. 

IX. Záverečné ustanovenie 

Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sú 
vyhotovené v písomnej podobe ako  dodatok zmluvy a obojstranne podpísané. Právne vzťahy 
neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Táto zmluva 
je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá strana dostane 
jeden exemplár. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami 
a jej zverejnením v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ju podpísali. 

Vieska nad Žitavou, dňa  20.7.2021

Štefan Mladý Milan Kramár
starosta obce Konateľ spoločnost 


