




 
 
                                                           Čl.IV. 
                                              Termín uskutočnenia prác 
 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

4.1.1.     začať s plnením predmetu zmluvy do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia 
          staveniska 

        4.1.2.     predložiť podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela 
        4.1.3.     ukončiť práce do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 
 
4.2. Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ  

túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  
 
4.3.  Objednávateľ sa zaväzuje : 

4.3.1. odovzdať priestor na realizáciu stavebných prác 
4.3.2.  poskytnúť potrebnú súčinnosť 
4.3.3. dokončené práce  prevziať a zaplatiť za ich uskutočnenie dohodnutú cenu. 

 
4.4.  Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného  

    spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania ob- 
    jednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
    jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorá trvá omeškanie objed- 
    návateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ za- 
   čiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do  
   5 dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcich vznik a zánik takéhoto omeškania.  
 
 
                                                          Čl. V 
                                                          Cena 
 
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluve je stano- 

vená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona  č.18/1996  Z.z. o cenách a vyhláš- 
kou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom oceneným 
výkazom výmerom na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvá- 
dza s presnosťou na dve desatinné mesta a ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.  

 
5.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III činí : 

 
Cena bez DPH .................................................................................19.767,32  EUR 
DPH  20  % .....................................................................................   3.953,46  EUR 
Celková cena spolu s DPH .............................................................  23.720,78  EUR 
 
Slovom : == dvadsaťtritisícsedemstodvadsať  78/100  EUR== 
 
Táto cena je konečná a nemenná.   
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