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Objednávatel':

i

V zastúpení:

ZástuPca na rokovanie
vo veciach mrluvných:

]

?,istttftana rokovanie
vo veciach technic\ých:

-i.ICO: ,\-\
IC DPH: \
Bankové spojpnie:
Císlo účtu: \ \\

Zhotovitel':

V zastupení:

Zásfupcana rokovanie
vo veciach zrnluvných:

Zístupca na rokovanie
vo veciach techniclqých:

lČo:
lČ pptt:
Bankové spojenie:
Císlo úětu:

Spo ločnosť j e zapisaná v :

SzTEL s.r.o.
šafárikova l 12
048 0l Rožňava

Tibor szarka

Tibor szarka

Tibor szarka

368 36 711
sK2022464763
čsoB, Rožňava
400792296217500

Okresný súd Košice, vložka číslo: 20435A/

nÁucovn zunuvA
uzayretáv súlade s ust. § 536 a nasl. obchodného zrákonníka

Čl. t. Zmluvné strany

oBEc krásnohorské podhradie

Hradná 156
049 4l Krrásnohorské Podhradie

Peter Bollo

Peter Bollo

Peter Bollo

32842l
2020961415
všeobecná úverová banka Rožňava
23825 58210200



Čt. Z. Predmet plnenia
predmetom plnenia je vykonanie odborných prehliadok a skúšok
a bleskozvodov, elektroinštadene a údržbárske p.a... 

l-- ----'

Čl. S. Čas plnenia
Termíny plnenia predmetu zmluvy podťa čl. 2 sú nasledovné:

Začíatokrcalizácie: 0ll201l

elektrických

čl. +. Cena
4,1, Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu

zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z.
MF SR č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov.

podlia čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou
o cenách, vyhláškou ě. 87/1996 Z.z. avýmerom

Čl. s. Platobné podmienky
5'1' Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel'na základevystavenej faktury, ktoru zhotoviteť odošleobjedruávateťovi do 5 dní od ukončenia prác.
5,2, Faktura musí mať náleŽitosti daňového dokladu v zmysle zákonov o dani z pridanej hodnoty .5'3, V PdPade, Že faktura nebude obsahovať náležitosti podťa bodu 6.8. tejto zmluvy, objednávateť jeoPrávnený vrátiť ju zhotoviteťovi na doplnenie. V tutorn pdpade sa preruší plynutie lehoty splatnosti anová lehota sPlatnosti začneplynúť doručením opravenej 

-aÉr*, 
ouj'.ana*teťovi.

5'4' Lehota sPlatnosti faktur je 30 dní od doručenia objednávateť9v1 V prípade, že splatnosť faktúryPriPadne na deň Pracovného voťna alebo praco"nerro pokoja, bude sa za deňsplatnosti považovat,

5,5, 
:Í:-T":,?:?:e 

faktury sa PovaŽuje odpísanie fakturovanej čiastky zúčtuobjednávateťa v prospech účtu

5'6' Ak je objednávateť v omeŠkaní s Úlrado1 faktúry, móže zhotovitel, účtovat, objednávateťovi urokz omeškania vo výške 0,04 oÁ znezaplatenej sumy žáuuzaý deň omeškania.

ČI. S. Podmienky vykonania diela
6'Í' objednávateť vYhotoví zhotoviteťovi objednávku, vktorej konkretizuje rozsah apočet prevedenýchprác.

6'2, Zhotoviteť vYkoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpeěení bezpečnosti práce.
6'3, VŠetci Pracovníci zhotoviteťa sú povinní rešpektovat'pokyny zástupcov objednávateťa určených narokovanie vo veciach technických.

čl, z. ostatné ustanovenia
7 .1 . Zmluva sa uzaílárana dobu neurčitú .
Zmluvné strany majú právo ukončit'platnosť tejto zmluvy:

a) výpoveďou s l-mesačnou výpovednou lehotou alebo



b) odstupením od zmluvy

z dóvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoťvek zo zmluvných strán
alebo ak u zhotoviteťa bude začaté konkurzné konanie, bude v likvidácii alebo dójde kplatobnej
neschopnosti zhotoviteťa.

7.3. Výpovedná lehota začina plynúť prvým dňom
zmluvnej strane.

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej

Cl. 8. Záverečnéustanovenia

8,'l . Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiať nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

8.2. Meniť alebo dopínať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platrré,
ak budú riadne poťvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán..

8.3. Práva apovinnosti tejto zmluvy odielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch
zrnluvných strán.

8.4. Obidve zmluvné strany sa zauázujú ohlásiť všetky zmeny údajov dóležitých pre bezproblémové
plnenie zmluW, druhej zmluvnej strane.

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, zktoých po jej podpise zhotoviteť obdrží jedno
vyhotovenie a obj ednávateť j edno vyhotovenie.

8.6. Zm|uvaje platná a účinná okamihom podpísania obidvoma zmluvnými stranami, čím vzniká súhlas
s celýmjej obsahom a nadobúda právne účinky.

v Rožňave dňa //. í /, () 1'( v l(rh. podhradí dňa

Zazhotovitelťa: Za objednávateťa:

Šafárikova 112
S48 01 Rožňava
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