
Zmluva o dielo 
                           Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., 
                                                     v znení neskorších zmien a doplnkov       
                                                                                        

I. ZMLUVNÉ  STRANY 
  
1.OBJEDNÁVATEĽ:          Obec Veľký Kýr,  
                                                 Námestie Svätého Jána 1, 941 07 Veľký Kýr                          
    
Štatutárny orgán: Ing. Judita Valašková – starostka obce   
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 
Číslo účtu: SK72 5600 0000 000855532002                                   
IČO: 00309109   
DIČ: 2020416310                  
    

ďalej v texte len "objednávateľ" 
 
 
2.ZHOTOVITEĽ:   Kóňastav s.r.o. 
    
Zastúpený                Pavol Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa    
  
Číslo účtu:    SK62 09000000 0002 4216 6468   
Sídlo:     941 07 Veľký Kýr, Hlavná 35/43 
IČO:     36 283 509    
Identifikačné číslo pre DPH:  IČ DPH: SK2022147710 
                                                              

ďalej v texte len "zhotoviteľ" 
 

II.  PREDMET ZMLUVY 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „OÚ Veľký Kýr – 
oprava strechy“ . 
 
2.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy 
odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 
50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie, 
ktorá tvorila podklad k žiadosti o NFP objednávateľa v r. 2018.  
3.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú 
predložil objednávateľovi ako uchádzač k zákazke: „OÚ Veľký Kýr – oprava strechy“.  
 

lll. TERMÍN PLNENIA 
 
1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy 



po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľovi, najneskôr však do 5 mesiacov od 
podpísania tejto zmluvy.  
 
2.    Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje 
sa objednávateľ prevziať hotové dielo aj v skoršom termíne, pokiaľ bude zhotovené 
v súlade s platnými technickými normami a  projektovou dokumentáciou. 
 
3. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne 
plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce 
prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 
s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa  spíše 
záznam v stavebnom denníku. 
 
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. 
 

lV. CENA PREDMETU ZMLUVY 
 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 
 
Cena bez DPH:  25 502,02 EUR 
(slovom: dvadsaťpäťtisícpäťstodva EUR a dva centy) 
DPH 20 %:      5.100,40 EUR 
(slovom: päťtisícjednosto EUR a štyridsať centov) 
Cena s DPH:  30.602,42 EUR 
(slovom: tridsaťtisícšesťstodva EUR a štyridsaťdva centov) 
 
2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby 
uvedenými v ponukovom rozpočte oceneného „výkazu výmer“, ktorý bol 
zhotoviteľom predložený v rámci prieskumu trhu zo zadania zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov s názvom: „OÚ Veľký Kýr – oprava strechy“. 
 
 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ vystaví a doručí  konečnú faktúru 
vo výške 100% skutočne vykonaných prác objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo 
dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí hotovej stavby.  

 
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava SR.  
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve, 
splatnosť faktúry je do 15 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady 
sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa. 
 



 
 

Vl. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

1. O odovzdaní staveniska a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, ktorý obsahuje 
zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, 
ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie 
zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. 
Priebeh stavebných prác je zhotoviteľ povinný zapisovať do stavebného denníka podľa 
platných predpisov. 
 
2. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi doklady určené 
príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi potrebné ku kolaudácií. 
 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A VADY DIELA 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
 
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi.  
 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán.  
 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledújúcim po dni jej zverejnenia. 
 
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom 
vyhotovení.  
 
5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka 
v platnom znení. 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa  
                           
 
 
 
....................................................  ................................................................. 
Ing. Judita Valašková – starostka      Pavol Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia 
         O b j e d n á v a t e ľ                      Z h o t o v i t e ľ  


