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Zmluva o dielo 
 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito 
zmluvnými stranami 
 

I. 
 

Zmluvné strany  
 

       Objednávateľ:      OBEC VEĽKÝ  KÝR      
 
         V zastúpení:      Ing. Judita Valašková – starostka obce        
 
         Sídlo:                   Nám. sv. Jána č. 1, 941 07  Veľký Kýr              
         IČO:                      00 309 109                                          
         DIČ:                      2020416310          
         Banka:                  Prima Banka SK a.s.        
         Číslo účtu IBAN:   SK 72 5600 0000 000855532002                       
 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
                 Dodávateľ:         Róbert Gajdošík                      
                 V zastúpení:       Róbert Gajdošík                                           
                 So sídlom:           Budovateľská 1079/79, 941 07 Veľký Kýr              
                 IČO:                      50 606 514                 
                 IČDPH:                               
                 DIČ:        1121535701             
                 Dodávateľ  nie je platcom DPH. 
                  Číslo živnostenského registra: Okresný úrad Nové Zámky č.  440-35843 
                 Banka:                  VÚB BANKA              
                 IBAN:                    SK80 0200 0000 0018 2588 6058   
                  
(ďalej len „dodávateľ“) 

 
     

uzatvárajú túto zmluvu o dielo 
 

II. 
Preambula 

 
 

2.1 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení diela spočívajúcom v zhotovení 
a dodaní predmetu zmluvy.  

 

2.2 Dodávateľ prehlasuje, že je odborne kvalifikovaný a spôsobilý k vykonaniu diela podľa 
slovenských právnych predpisov a noriem a tieto služby objednávateľovi ponúka. 
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III. 
Predmet zmluvy 

 
3.1.Dodávateľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy pre objednávateľa vykoná dielo spočívajúce 
       v zhotovení a dodaní prístrešku k soche sv. Štefana pri miestnom kosotle v obci Veľký Kýr podľa  
        nákresu, ktorý tvoril prílohu výzvy na predloženie CP. 
 
3.2. Predmet zmluvy označený v bode 3.1 tejto zmluvy pozostáva z vykonania diela  v rozsahu:  
        zhotovenie a montáž prístrešku z oceľového plechu  osadeného na kovovej konštrukcii z jäkl.  
        60x60 (pôdorys 2 x 2 m, výška 4 m). 

 
3.2 Na orientačnej tabuli bude uvedené: 

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Erb Nitrianskeho samsoprávneh kraja,  
Logo LEADER NSK 

      Názov projektu: Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv. Štefana 
  

 
IV. 

Čas, doba a podmienky vykonávania predmetu zmluvy 
 

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo v  požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, resp. 
v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 
zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť 
relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany 
zhotoviteľa. 
 

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v termíne do 30.6.2016.  
 
4.4 Miestom dodania predmetu zmluvy je Námestie sv. Štefana pri rímsko-katolíckom kostole v obci  
        Veľký Kýr. 
 

V. 
Cena a platobné podmienky 

 

5.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách 
v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávajúcich vyhlášok. Cena diela bola dohodnutá 
na základe výsledku prieskumu trhu.  

  

5.2 Dohodnutá cena za dielo, t. j. za predmet označený v čl. III v bode 3.2 tejto zmluvy je stanovená 
nasledovne:  

       

Predmet plnenia Cena v EUR DPH 
EUR 

Cena celkom v  
EUR 

Zhotovenie prístrešku sochy sv. Štefana 770 -- 770,00 

 
slovom: sedemstosedemdesiat eur. 
 

5.3 Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je nemenná. 
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5.4 Cena je splatná  na základe faktúry  zhotoviteľa, ktorá bude objednávateľovi odovzdaná súčasne 
s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. 
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady 
považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 
VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa 

b) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť 
riadne vykonanie predmetu zmluvy 

c) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách 
získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení 
realizácie predmetu zmluvy 

 

6.2  Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť zhotoviteľovi prostredníctvom manažéra potrebnú súčinnosť na riadne 
vykonávanie diela 

b) zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti 

c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií 
zhotoviteľovi, ktoré sú pre predmet zákazky nevyhnutné 

 
 

VII. 
Zmluvné pokuty 

 

7.1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 
pokuty a sankcie: 

a) Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy pokuta je vo výške 0,05 % 
z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania, pokiaľ sa nedohodnú inak. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu 
škody. 

b) V prípade omeškania so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi 
fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, 
pokiaľ sa nedohodnú inak. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky 
z účtu objednávateľa. 

7.2 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody 
v zmysle ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2016. Každá zo zmluvných strán môže od 
         zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť 
          vyplývajúcu z tejto zmluvy.  
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9.2  Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za 
podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
9.3    Účastníci prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle  bol 
          slobodný  a vážny a doslovné znenie tejto zmluvy je s ich prejavom vôle v úplnom súlade. 
 
9.4  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
        nasledujúcim po dni podpisu. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k plneniu tejto  
        zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona. 
 
9.8  Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
         vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.   
 
9.9 Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne  
       podpísaná.  
 
 
 
Vo Veľkom Kýre, 24.4.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ––––––––––––––––––––––––––         –––––––––––––––––––––––– 
                   dodávateľ                       objednávateľ   
                             
 

 


