
Zmluva o dielo  
uzavretá v zmysle  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 

 
 I.  

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: OBEC Oborín, Oborín 125, 076 75  Oborín 
     
Štatutárny zástupca: Arpád Csuri – starosta obce 
IČO: 00331805   
DIČ: 2020540071 
Telefón: +421 905 650 651 
 
(ďalej len „objednávateľ”) 
 
a 
 
Zhotoviteľ :   Attila Zsiro, Hlavná 111, 076 72  Beša 
IČO: 41504062 
DIČ: 1020901684 
IČ DPH: SK1020901684 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka,a.s. 
IBAN: SK82 0200 0000 0019 7940 9959 
Telefón:  +421 915 874 361 
     
(ďalej len „dodávateľ” a spolu s objednávateľom len „zmluvné strany”)  
 
 
1. Predmet zmluvy 

1.1. Objednávateľ  objednáva a dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné práce pod názvom: 
Rekonštrukcia autobusových zastávok podľa priloženého rozpočtu, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

1.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že stavebné práce bude uskutočňovať s dodržaním súvisiacich 
zákonov a predpisov (zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a pod.) 

  
2. Čas plnenia 
 

2.1. Dátum začatia výstavby: 28.08.2018 
 

2.2. Dátum dokončenia výstavby: 30.09.2018 
 
3. Zmluvná cena 

 



3.1 Cena za dodanie celej zákazky je určená v eurách nasledovne: 
cena celkom s DPH  17 803,69 Eur 

 
3.2 Platba sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po odsúhlasení súpisu vykonaných 

stavebných prác a dodávok, prevodom na bankový účet zhotoviteľa. 
 

3.3 Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi. 

 
4. Ostatné dojednania 
 

4.1. Objednávateľom poverená osoba pri realizácii stavby vykonáva stavebný dozor. Stavebný 
dozor je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny stavebných prác, ktoré 
považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.  
 

4.2. Záručná doba na stavebné práce bude 60 mesiacov, ktorá začína plynúť  odo dňa prevzatia 
stavebných prác. 

 
5. Odovzdanie – prevzatie 
 

5.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zhotovený premet zmluvy v termíne podľa bodu 2.2 
tejto zmluvy v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania.  Zhotoviteľ je povinný 
najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na 
odovzdanie . V rámci odovzdávacieho konania je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi certifikáty a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov 
a materiálov,  atesty od zabudovaných materiálov. 
 

5.2.  Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zápisnicu, v ktorej budú  
uvedené vady a nedorobky.  Objednávateľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky do 
termínu, uvedeného v zápisnici.  
 

5.3. Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie stavebných prác  v prípade, že stavba má 
závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do 
termínu ich odstránenia, uvedeného v zápisnici .  Ak zhotoviteľ neodstráni vady a 
nedorobky do stanoveného termínu, objednávateľ bude postupovať v zmysle platných 
právnych predpisov.  

 
6. Zmluvné pokuty 

 
6.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny (bez ceny za zabudovaný materiál) za 
každý deň omeškania. Zmluvná pokuta nesmie presiahnuť 10 % z výšky zmluvnej ceny bez 
DPH. V opačnom prípade môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy a žiadať náhradu škody 
od zhotoviteľa. 
 



6.2. Pri omeškaní so zaplatením dlžnej sumy na základe riadne vystavenej a odsúhlasenej faktúry 
objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania. 

 
7. Ostatné ustanovenia 
 

7.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

7.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi.  
 

7.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
 

7.4. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých každá má charakter originálu – 
zmluvné strany si prečítali a na znak súhlasu a slobodnej vôle ju vlastnoručne podpísali. 

 
Prílohy: 
- rozpočet 

 
     

 
V Oboríne, 27.08.2018                           V Beši, 27.08.2018  
     
 
 
Objednávateľ:                Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................      .................................................... 
         


