
Príloha č.2 Zmluvné podmienky 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva o dielo" alebo „zmluva") 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: Obec Veľký Kýr 

S í d l o : Námest ie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 
Zastúpený: Ing. Judita Valašková, starostka obce 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: I B A N SK72 5600 0000 0008 5553 2002 
IČO: 00309109 
DIČ: 2020416310 
(ďalej len objednávateľ) 

1.2 Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontaktné údaje: 
(ďalej len zhotoviteľ) 

K Ó Ň A S T A V s. r. o. 
Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr 
Pavel Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia spoločnosti 
36283509 
2022147710 
SK2022147710 
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka: 17800/N 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
SK62 0900 0000 0002 4216 6468 
035/6593 044 

ČI. II. 
Preambula 

2.1 Obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup vere jného 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, v ktorej úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ. 

2.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzu je pre objednávateľa vykonať na vlastné nebezbečenstvo a na svoje 
náklady práce na predmete zmluvy def inovanom v ČI. III (ďalej spolu tiež ako „predmet zmluvy" alebo „dielo") . 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje , že riadne a včas dokončené dielo prevezme, zaplatí za j e h o zhotovenie dohodnutú 
cenu a poskytne zhotoviteľovi pr imerané spolupôsobenie. 

ČI. III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa s tavebno- montážnej práce na 
stavbe „Bytový dom Veľký Kýr - rekonštrukčné práce", podľa vypracovanej projektovej dokumentácie stavby 
Ing. Gizelly Szárazovej . 

3.2 Názov predmetu stavby je : „Bytový dom Veľký Kýr - rekonštrukčné práce" 

3.3 Miesto uskutočnenia prác: Obec Veľký Kýr, Záhradná ul. 891. 



3.4 Objednávateľ sa zaväzu je práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za ich uskutočnenie zmluvnú cenu podľa čl. 
V tejto zmluvy. 

ČI. IV. 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

4.1.1. začať s plnením predmetu tej to zmluvy do 15 dní po výzve objednávateľa 
4.1.2. ukončiť práce do 9 mesiacov od začatia prác 

4.2 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

Dodržanie termínu plnenia z strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dohodnutého v tej to zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnut ím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ 
v omeškaní so splnením j e h o povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie 
objednávateľa s poskytnut ím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto 
omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich 
vznik alebo zánik takéhoto omeškania . 

ČI. V. 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je s tanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích vyhlášok, všetky v znení neskorších predpisov, 
ako pevná cena podľa vypracovanej projektovej dokumentác ie stavby. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy 
v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je doložená položkovi tým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.l 
k tejto zmluve a je j e j neoddel i teľnou súčasťou. 

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

Cena bez DPH 20 % DPH Cena celkom 
Cena celkom 55.157,18 11.031,44 66.188,62 

5.3 V cene sú obsiahnuté aj náklady na vypracovanie revízií vyhradených technických zariadení na vybudovanie, 
prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska, odvoz vybúranej sute, ďalej náklady za zásobovanie 
staveniska vodou a elektr ickou energiou vrátane s tým spojených nákladov. V cene sú zahrnuté spotrebované 
energie. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli , že zmena ceny predmetu tej to zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych 
predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH. 

ČI. VI. 
Platobné podmienky 

6.1 Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle v troch 
vyhotoveniach objednávateľovi raz mesačne na základe zisťovacích protokolov o skutočne realizovaných 
prácach a dodávkach potvrdených s tavebným dozorom. 

6.2 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa j e j doručenia. 

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú , že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet, uvedený v čl. I tejto 
zmluvy z ktorého budú f inancovať výdavky na predmet zmluvy 

6.4 Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných prác 
a cenu. Jednotlivé faktúry budú (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať: označenie 
povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, 
odt lačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Súčasťou konečnej faktúry musí byť aj preberací protokol 
a zápisnica o odstránení vád a nedorobkov vytknutých v preberacom protokole. 



6.5. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované 
k tejto zmluve, objednávateľovi vráti faktúru zhotoviteľovi n a j e doplnenie. V rakom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi . Pre účely tejto 
zmluvy sa za deň úhrady považu je deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet 
zhotoviteľa. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvis iaceho s dodávanými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tej to zmluvy oprávnenými osobami. 

ČI. 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 kvali tat ívne vlastnosti. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase j e h o odovzdania objednávateľovi . Vady 
vykonaných práce zre jmé 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 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použit ím podkladov prevzatých od objednávateľa 
a zhotoviteľ po vynaložení všetky odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť , prípadne na ňu 
upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval, 

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia stavby. 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli , že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy. 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzu je odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najskôr do 
14 dní odo dňa doručenia p ísomnej reklamácie objednávateľa. 

ČI. VIII. 
Podmienky uskutočnenia prác 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzu je 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, podľa 
vypracovanej projektovej dokumentác ie stavby v požadovaných kvali tat ívnych podmienkach , ďalej, že pri plnení 
predmetu tejto zmluvy bude pos tupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodrž iavať všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
pokynmi objednávateľa , zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

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 s tavebno-montážny denník. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 
stanú neprís tupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu 
týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác, zhotoviteľ bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady odkrytia znáša objednávateľ , ibaže sa pri 
dodatočnej kontrole zistí, že zavinením zhotoviteľa nebolo právo objednávateľa na túto kontrolu riadne vykonané 
alebo práce neboli r iadne vykonané. 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzu je na jmene j 10 dní odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzvať objednávateľa na j e j 
prevzatie. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je odovzdanie dokladov o úspešných vykonaných 
všetkých záväzných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami , platné atesty použitých 



a zabudovaných materiálov, certif ikáty výrobkov, záručné listy použitých výrobkov, kópiu s tavebno-montážneho 
denníka. 

8.7 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 j eho pracovníci na majetku objednávateľa. 

8.8 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť 
prevádzky objednávateľa a lebo subjektu v zriad'ovateľskej pôsobnosti objednávateľa . Dôvod, rozsah 
a predpokladanú a lebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky zhotoviteľ prerokuje s objednávateľom 
vopred, a to najneskôr do 5 dní pred týmto obmedzením. 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotovi teľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výs ledkom jeho Činnosti. Pri vykonávaní prác sa bude zhotovi teľ usilovať o zníženie 
prašnosti a hlučnosti , 

Čl. IX. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

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 Ak zhotovi teľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek pov innosť vyplývajúcu z tejto 
zmluvy, ktorej splnenia je viazané na určitý termín okrem bodu 9.1 a 9.4 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
166,00 Eur. 

9.3 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v pr ípade omeškania so zaplatením 
faktúry za každý deň omeškania . 

9.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 7.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,00 
Eur za každý deň omeškania . 

9.5 Zaplatením zmluvne j pokuty a úrokov z omeškania n i e j e dotknuté práci na náhradu škody. 

Čl. X. 
Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, na jmä ak: 

10.1.1 Zhotovi teľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorá neumožňuje 
vecnú a časovú realizáciu prác, zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tej to zmluvy opakovane alebo 
úmyselne, 

10.1.2 Zhotovi teľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania 
staveniska 

10.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení 

Čl. XI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

11.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutých na základe tejto zmluvy sa riadi us tanoveniami Občianskeho 
zákonníka, keďže ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy v ustanovení § 261 ods. 2 
Obchodného zákonníka . 

11.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očís lovaných dodatkov, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami. 

11.3 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží 2 zhotoviteľa a 2 objednávateľ. 

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom je j podpisu posledného zo zmluvných strán a účinnosť deň po dni j e j 
zverejnenia podľa povinností objednávateľa . 



11.5 Zmluvné strany vyhlasujú , že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne 
určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť n i e j e obmedzená, ďalej že táto zmluva vy jadru je slobodnú a vážnu vôľu, 
nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s j e j obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi . 

Neoddel i teľnou súčasťou zmluvy o dielo je ocenený výkaz výmer - rozpočet diela. 

Vo Veľkom Kýre dňa 1.3.2017 

Objednávateľ 
Ing. Judita Valašková 

starostka obce 

Veľký Kýr, dňa 21 .02 .2017 

Zhotovi teľ 
Pavel Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia 
K Ó Ň A S T A V s.r.o, Hlavná 35/43, Veľký Kýr 


