PREBERACÍ PROTOKOL STAVENISKA
Podpísaný medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Tel.:
e-mail:
Internetová stránka:
(ďalej len ,,ojednávateľ“)

Obec Smilno
Smilno 194, 086 33 Smilno
Bc. Vladimír Baran – starosta obce
Bc. Vladimír Baran –starosta obce
00322571
2020624661
+421 54 479 82 02
ou@smilno.sk
www.smilno.sk

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis v OR:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:
(ďalej len ,,zhotoviteľ“)

SAGANSPORT s.r.o.
Duklianska 15, 085 01 Bardejov
OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.30656/p
Jozef Lukáč – konateľ spoločnosti
47846470
2024113597
SK2024113597
Slovenská Sporiteľňa
SK84 0900 0000 0050 5931 6731
sagansport@gmail.com

II. PREVZATIE STAVENISKA
1.

Zhotoviteľ a objednávateľ sa zišli za účelom protokolárneho prevzatia staveniska
zhotoviteľom f. SAGANSPORT s.r.o., zastúpenej Ing. Jozefom Lukačom – konateľom
spoločnosti. Dielo: „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Smilno“ (ďalej aj ako „Dielo“),
špecifikovaného v zmluve o dielo podpísanej medzi zmluvnými stranami, prílohou ktorej je
tento preberací protokol.

2.

Zhotoviteľ týmto riadne preberá stavenisko na realizáciu diela . Stavenisko pre realizáciu
diela sa nachádza na parcele č. KN 404/1 v intraviláne obce Smilno, okres Bardejov. Prístup
na stavenisko je zo západnej strany z miestnej komunikácie.

3.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že objednávateľ ho na prevzatie staveniska riadne vyzval spôsobom
dohodnutým v zmluve a že sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného
zástupcu prevzatia staveniska zúčastňuje.
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4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú
zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prísluší
objednávateľovi.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem
a predpisov.

6.

Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela
na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

7.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.

8.

Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady
a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch.

9.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko dňom preberacieho konania
objednávateľovi.

III. Záverečné ustanovenia
1.

Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že si protokol detailne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu s ním ho na záver
vlastnoručne podpisujú.

2.

Preberací protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia každý po jednom vyhotovení protokolu.

3.

Preberací protokol staveniska tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy o dielo.

4.

Tento preberací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami

V Smilne, dňa 27.5.2022

..............................
Bc. Vladimír Baran –starosta obce
objednávateľ
Odovzdávajúci

..............................
Ing. Jozef Lukáč – konateľ spoločnosti
zhotoviteľ
preberajúci
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