Protokol o odovzdaní a prevzatí diela
medzi:

Objednávateľ:
Obec Klokoč
Sídlo: Klokoč 1, 962 25
IČO: 00319996
Zastúpený: Radoslav Hruška
Telefón: 0908 214 720
e-mail: starosta@klokoc.sk
(ďalej len „Preberajúci“)
a
Zhotoviteľ:
Miroslav Slovák
Štoliansko 1191,
96205 Hriňová
Ičo: 51448629
Zhotoviteľ nie je platcom DPH
(ďalej len „Odovzdávajúci“)

Zmluvné strany dňa 28 augusta 2020 uzatvorili Zmluvu na realizáciu stavebných prác, v zmysle ktorej sa
odovzdávajúci zaviazal odovzdať preberajúcemu dielo Turistické odpočinkové miesto pri minerálnom
prameni v Klokoči“ a objednávateľ ako preberajúci, sa zaviazal prevziať predmetné dielo tejto zmluvy a
zaplatiť zaň zhotoviteľovi ako odovzdávajúcemu dojednanú odmenu. Dielo bolo v predmetnej zmluve
špecifikované nasledovnými prácami:
- Odkopávky a prekopávky nezapaž. V horn. tr. 3 do 100m3 - 36m3
- Vodorovné premiestnenie výkopu do 500m horn. tr. 1-4 - 11,6m3
- Uloženie zeminy do násypu s urovnaním, výsev trávy - 21,8m3
- Zmes trávna parková okrasná - 0,330kg
- Podklad zo štrkopiesku hĺbka 20 cm - 200m2
- Montáž debnenia stien z hobľovaných latí na zraz - 9,6m2
- Obloženie palubové, hr. 17mm, šírka 80-100mm, dĺžka 2000 - 4000mm - 10,08m2
- Spojovacie prostriedky ku montáži drevostavieb - 128ks

- Drevostavby, montáž krokiev, väzníc, stužidiel prierez. plocha do 150cm - 132m
- Drevostavby, montáž krokiev, väzníc, stužidiel prierez. plocha do 500cm - 16m
- Rezivo SM- 1,42m3
- Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m - 1ks
- Strešná krytina s polyest. úpravou a filkoteno komplet s doplnkami - 30,8m2
- D+M stien na drevenú konštr. z tvrdeného polykarbonátu - 2ks
- 15 Dodávka a osadenie mobiliáru vrátane výkopu, betónu - 3ks
- Parková lavička, drevo, betón - 2ks
- Stojan na bicykle – na 5 ks, kov s povrchovou úpravou pozinkovaný - 1ks
- 8 Kôš na odpadky s vyberateľnou - nádobou, betón, drevo, kov - 1ks
- Nátery tesárskych konštrukcií, tri vrstvy - 135,6m2

Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho dňa 24. októbra 2020 dielo prevzal, a to v stave
opísanom v tomto protokole.
Stav diela v čase prevzatia:
Celá stavba počnúc zemnými úpravami, použitým materiálom, dispozičným riešením, montážou a osadením
stavby a prislúchajúcich mobiliárnych prvkov boli vykonané bez zjavných vád a chýb.
Objednávateľ záväzne prehlasuje, že vykonané dielo pred podpisom protokolu skontroloval, preveril jeho
funkčnosť, pričom konštatuje, že dielo nemá žiadne vady a spĺňa všetky kvantitatívne a kvalitatívne
požiadavky.
Podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom sa považuje
vykonanie diela zo strany zhotoviteľa za ukončené. Zhotoviteľ si tak splnil povinnosť vykonať dielo
riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste protokolárnym zápisom za účasti
obidvoch zmluvných strán.

V Klokoči dňa: 24.10.2020

V Klokoči dňa: 24.10.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

___________________________
Radoslav Hruška

___________________________

starosta obce
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