
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") medzi 
zmluvnými stranami uvedenými v čl. 1 tejto zmluvy 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr 
Sídlo: Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 
Zastúpený: Ing. Judita Valašková, starostka obce 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: IBAN SK72 5600 0000 0008 5553 2002 
IČO: 00309109 
DIČ: 2020416310 
(ďalej len objednávatel) 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: KÓ Ň ASTA V s. r. o. 
Zastúpený: Pavel Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia 
IČO: 36283509 
DIČ: 2022147710 
IČ DPH: SK2022147710 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu: SK62 0900 0000 0002 4216 6468 
(ďalej len zhotoviteľ) 

Čl. II. 
Preambula 

Obstarávate!' na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - zákazku 
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ. 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa stavebno-
montážnej práce na stavbe domu smútku podľa oceneného výkazu výmer. 
3.2 Názov predmetu stavby je: „Dom smútku Veľký K ý r - rekonštrukcia fasády" 
3.3 Miesto uskutočnenia prác: Obec Veľký Kýr, Novozámocká č. 1163 (pare. č. 1160/5 k. ú. Veľký Kýr), 
okres Nové Zámky, Nitriansky kraj. 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za ich uskutočnenie zmluvnú 
cenu podľa čl. V tejto zmluvy. 

Čl. IV. 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce najneskôr do 1. 11. 2018 
4.2 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 

túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 



ČI. V. 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je doložená 
položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č . l k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

Cena prác v rozsahu čl. III tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne: 

Cena bez DPH 20 % DPH Cena celkom 
Cena celkom 19.065,51 3.813,10 22.878,61 

5.2 V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia 
staveniska, odvoz vybúranej sute, ďalej náklady za zásobovanie staveniska vodou a elektrickou 
energiou vrátane s tým spojených nákladov. V cene sú zahrnuté spotrebované energie. 
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu tejto zmluvy je možná iba v prípade zmeny 
právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH. 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

6.1 Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po 
ukončení diela. 
6.2 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Súčasťou konečnej faktúry musí byť 
aj preberací protokol a zápisnica o odstránení vád a nedorobkov vytknutých v preberacom 
protokole. 

Čl. VII. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej 
doby bude mať predmet zmluvy všetky kvalitatívne vlastnosti. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady 
vykonaných práce zrejmé už pri preberaní stavby musí objednávateľ vytknúť už v zápisnici o 
odovzdaní a prevzatí prác, Za vady ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
7.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia stavby. 
7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy. 
7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale 
najskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa. 

Čl. VIII. 
Podmienky uskutočnenia prác 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má 
oprávnenie vykonávať práce v rozsahu č. III tejto zmluvy. 
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto zmluvy 
bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 



technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa. 
8.3 Objednávateľa zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie 
a úžitkovej vody. 
8.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia stavebných prác stavebno-montážny denník. 
8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne 
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa 
a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku 
objednávateľa. 
8.6 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť 
plynulosť prevádzky objednávateľa. 
8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na 
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri vykonávaní prác sa bude zhotoviteľ 
usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti, 

9.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1. 
v dohodnutých termínoch, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň 
omeškania. 
9.2 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so 
zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 

10.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutých na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, keďže ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy 
v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
10.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 
10.3 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. 
10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvných strán 
10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí ba právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje 
slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj 
súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

Vo Veľkom Kýre, dňa 20.4.2018 Vo veľkom Kýre, dňa 5. 4. 2018 

Čl. IX. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

ČI.X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

Pavel Koňa, Alžbeta Kóňová - konatelia 

Zhotoviteľ Objednávateľ 
Ing. Judita Valašková 

Starostka obce 


