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Zmluva o dielo  

č. 93/2019 

 
ktorú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi sebou uzavreli 

z jednej strany 

Objednávateľ: 

Obec Strekov 

Sídlo: Blatná 1036/5, 941 37  Strekov 

IČO: 00 309 273 

Zast.: p. Ján Téglás, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK84 0200 0000 0001 7102 1172 

Telefón: 035 / 6497 437 

 

a  

 

Dodávateľ: 

BITUMEN, s.r.o. 

Sídlo: Sv. Štefana 1/B, 943 01  Štúrovo 

IČO: 47 389 737 

DIČ: 202 389 3542 

Zast.: Tibor Horváth, konateľ 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu: SK16 1111 0000 0029 4603 4649 

Telefón: +421 919 405 580 
 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce s názvom zákazky: Miestna komunikácia 

IBV – Nová ulica, v zmysle platnej projektovej dokumentácie od KOMPROEKO, 

s.r.o., Nitra s nasledovným členením: 

 

 Vozovka miestnej komunikácie funkčnej triedy C3, kategórie MOK 7/30 s 

jednostranným chodníkom pripojená na vozovku miestnej komunikácie  

v jednoduchej stykovej križovatke,  na konci zaslepená s úvraťovým 

obratiskom 

 Uličný jednostranný chodník šírky 1,50 m 

 Odvedenie dažďovej vody z vozovky a chodníka plytkou odvodňovacou 

priekopou do terénu na zalepenom konci 

 Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Strekov  Nová ulica, parcela číslo: 

790/85 a 792/1 
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2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. II 

tejto zmluvy. 

II. 

Kúpna cena 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 39.994,80 EUR s DPH, slovom: 

tridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri/ 80 EUR. 

III. 

Lehota plnenia zmluvy 

Dodávateľ odovzdá predmet zmluvy v termíne od 22.07.2019 do 31.10.2019 spolu s  

vypracovaným Odovzdávacím a preberacím protokolom, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných  

strán. 

3. Ostatné náležitosti zmluvy ako aj práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po 1 

rovnopise. 

    

V Strekove,  dňa 18.07.2019 

 

____________________                                                        _______________________ 

predávajúci                                                                                     kupujúci  


