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ZMLUVA O DIELO

číslo: 1/2015
Uzatv orené medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami podľa § 563- §565 

Obchodného zákona č. 513/91 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Zastúpený:

Zastúpenie vo veciach technických :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

IČ pre DPH :

E-mail:
Tel/ fax :

1.2 Zhotoviteľ :

Zastúpenie vo veciach zmluvných : 

Zastúpenie vo veciach technických : 

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

KRASBYT, s.r.o.

Sýkora Stanislav

VUB a.s.. Krásno nad Kysucou

36779806

SK 2022380602

krasbyt@gmail.com 
041/4385 212

Miroslav Kolenčík 
1. Mája 1433
023 02 Krásno nad Kysucou 

- Miroslav Kolenčík

SLSP, Krásno nad Kysucou

44000022

1039465284

Tel/ fax :

mailto:krasbyt@gmail.com


II. Predmet zmluvy

2.1 ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonať práce na bytovom dome 
č. 1160, Ul. Lesnícka v Krásne nad Kysucou podľa ponuky zo dňa 26.6.2015, 
ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy vo výške 10 024,07 €.

a) Maľovanie spoločných priestorov vo vchode 1,2,3
b) Výmena podlahových krytín na schodištiach vo vchode 1,2,3.

III. Platobné podmienky

2. 2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na obstaranie materiálu vo výške 
50% z obstarávacích nákladov na základe vystavenia zálohovej faktúry. 
Objednávateľ uhradí vystavené faktúry vo výške fin. prostriedkov z fondu 
opráv do 30.4. 2016

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. K návrhom dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 
písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

3.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavením súhlasu s celým jej obsahom oboma 
zmluvnými stranami. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený oprávneným 
zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

3.3 Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka SR.

3.4 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach.


