
OBJEDNÁVKA 

na oddrenážkovanie KD 

 

1. Zhotoviteľ: Obchodné meno: CIB , s.r.o.  
                                           Sídlo:                                 Obchodná 39, 814 99 Bratislava 

   IČO:   46 831 371  
                                           IČ DPH :                          SK2023602581 
                                           Telefón:                             0908489284 

      
a 

2. Objednávateľ Obchodné meno:  Obec Žitná-Radiša 
   Sídlo:    Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec  
   IČO:    00311383 
   DIČ:                2021054365  
   Bankové spojenie:            VUB Bánovce nad Bebravou 
   Číslo účtu:                         SK1902000000000006127192 
   Telefón, fax:                     038 7694421  
   Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Rudolf Botka - starosta 

    (ďalej ako „objednávateľ“) 

I. 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie 
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu. 

II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa 

článku VII tejto zmluvy.  

III. 
Predmet objednávky  

1. Predmetom tejto objednávky je záväzok zhotoviteľa vykonať oddrenážkovanie pivnice KD proti vniknutiu vody 
do skladu peliet na kúrenie a kotolne. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo materiálu, kvalifikovaných a technicky spôsobilých 
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy, ako aj dodržanie všetkých pracovných 
postupov a noriem. 

 

IV. 
Vykonanie prác 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať práce v zmysle čl. III tejto zmluvy 
s termínom začatia plnenia do 10 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom 
ukončenia plnenia do 30.9.2021  

2. Pri vykonávaní prác postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa. 
 



V. 
Povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa plnú súčinnosť k čo najlepšiemu vykonaniu prác. 
2. Objednávateľ je povinný vykonané práce  prevziať. 

VI. 
Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce podľa tejto objednávky vrátane dodania potrebného  materiálu . 
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú 

potrebné na jeho užívanie. 

VII. 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie prác zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena materiálu) je určená na základe prieskumu trhu 
a cenovou ponukou  vo výške 5 533,28.-EUR (slovom päťtisícpäťstotridsaťtri eur, dvadsaťosem centov) 
s DPH. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie prác podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom 
do 10 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom 
na účet zhotoviteľa. 

 

VIII. 
Záručná doba 

1. Záručná doba na vykonané práce a materiál podľa tejto zmluvy je 5 rokov a začína plynúť dňom odovzdania 
predmetu objednávky objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením 
predmetu zmluvy objednávateľom.  

4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného 
oznámenia objednávateľom. 

 
V Žitnej-Radiši, dňa 23.8.2021 
 
 
 
 

................................................................ 
Obec Žitná-Radiša 

Ing. Rudolf Botka, starosta 
objednávateľ 

................................................................ 
CIB, s.r.o. 

Juraj Liener 
zhotoviteľ 

 


