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ZMLUVA O DIELO  
(Obchodný zákonník č.  513/1991, § 536) 

 
uzatvorená medzi: 

 
Objednávateľ:     Obec Združenie obcí Dolného Žitného ostrova 
Zastúpený:     Ing. Lajos Csóka, predseda 
Sídlo:     Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy 
IČO:      36097314 
DIČ:     2021743438 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:     SK72 5600 0000 0038 4415 7001 
ďalej ako „objednávateľ“ 
 
a 
  
Zhotoviteľ:      
Zastúpený:      
Sídlo:      
IČO:       
DIČ:      
IČ DPH:       
Bankové spojenie:     
Číslo účtu:      
IBAN:      
 
ďalej ako „zhotoviteľ“ 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru „Prvky drobnej architektúry – oddychové miesta“, 
v rámci projektu s názvom „Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS“, kód projektu 
SKHU/1601/1.1./258 podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – 
Maďarsko, ktorý je financovaný z ERDF, štátnych rozpočtov SR, Maďarska a spolufinancovaný 
partnermi projektu.  

Podrobný opis predmetu zmluvy: 

„Prvky drobnej architektúry - oddychové miesta“ zahŕňajú nasledovný tovar: 
Smetné koše – 80 ks 
Materiál: kov/drevo s ukotvením rozmer 50 x 50cm, výška 90cm, bočné strany sú vykladané 
drevenými latami so špeciálnou úpravou pre vonkajšie použitie, vnútorná vynímateľná vložka 
z nehrdzavejúcej ocele. 
Lavičky – 96 ks 
Materiál: drevo so špeciálnou úpravou pre vonkajšie použitie s možnosťou ukotvenia, rozmer 
200 cm, výška 80 cm. 
Súpravy na sedenie s prístreškom – 46 ks 
Materiál: drevo so špeciálnou úpravou pre vonkajšie použitie s možnosťou ukotvenia, rozmer: 
dĺžka 200 cm x šírka 180 cm x výška 220 cm. 
 

1.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve vyhotoví predmet 
zmluvy. 

1.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 
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Čl.2 
Čas plnenia 

 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: v priebehu mesiacov 09,10/2018, najneskôr do 
31.12.2018 (bude spresnené v objednávke). 

   
   2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné 

a neprekročiteľné s výnimkou: 
2.2.1.  vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 
2.2.2.  v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 
2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli 
  vyvolané situáciou u objednávateľa. 

 2.3.  Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania. 
 

Čl. 3 
Zmluvná cena 

 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov 
uvedených v bode 3.3. zmluvy. Cena je ....... EUR s DPH. 

  Cenová špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy a bude v priebehu fakturácie diela 
preukazovaná oceneným dodacím listom. 

  
 3.2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela, t.j. najmä náklady na: 
  a) nakládku a vykládku tovarov, 
  b) dopravu na miesto umiestnenia v rámci katastrov zapojených obcí Dolného Žitného ostrova  

(Andovce, Bodza, Brestovec, Bodzianske Lúky, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, 
Kameničná, Klížská Nemá, Kolárovo, Komoča, Lipové, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, 
Trávnik, Veľké Kosihy, Zemianska Olča a Zlatná na Ostrove), 

  c) umiestnenie je vrátane pripevnenia, ukotvenia betónovania a pod. a podľa prírodných 
daností miesta umiestnenia, 

  d) správne poplatky, plnenia spojené s nákladmi v správnom konaní (ak relevantné), 
  e) všetky ďalšie náklady, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných 

výkonov a vykonanie predmetu zmluvy.  
 
 3.3. K cene diela bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných 

právnych predpisov. 
    

3.4. K zmene ceny môže dôjsť: 
  3.4.1.   v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
  3.4.2.   v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, a to len zo strany objednávateľa, 
      3.4.3.   v prípade nevykonania niektorých aktivít, resp. činnosti uvedených v cenovej ponuke zo 
  strany objednávateľa, ak sa tieto ukážu ako nepotrebné, 

3.5.  Iné zmeny ceny nie sú prípustné. 
       3.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac služby), môže sa zvýšiť zmluvná 
cena na základe vzájomnej dohody. Naviac služby môžu byť vykonané výlučne na základe 
uzavretého dodatku k tejto zmluve.  
3.7. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 
bude nasledovný: 

3.7.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti pôvodnej cenovej ponuky bude 
prerokovaná a podpísaná zástupcami zhotoviteľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi,  

3.7.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje objednávateľ dodatok 
k cenovej ponuke, ktorý bude obsahovať: 
- rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z pôvodnej cenovej ponuky, cenu 

jednotlivých dodatkov k cenovej ponuke a cenu spolu, 
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- rekapituláciu ceny dodatkov k cenovej ponuke, 
- ďalšie náležitosti objasňujúce predmet dodatku k cenovej ponuke. 

3.7.3. objednávateľ  bude predkladať dodatky k cenovej ponuke zhotoviteľovi na odsúhlasenie. 
Dodatok k cenovej ponuke, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude 
podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,  

3.7.4. v návrhu dodatku k tejto zmluve objednávateľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s 
označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k cenovej 
ponuke,  

3.7.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, bude oprávňovať 
zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac služieb vo faktúre. 

 
Čl. 4 

Povinnosti zmluvných strán 
4.1  Objednávateľ nebude poskytovať zhotoviteľovi preddavky ani zálohy. 
4.2.  Tovar sa bude uhrádzať jednorazovo podľa predložených faktúr podľa skutočne dodaného 

tovaru.  
4.3. Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom. 
4.4.    Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.  
4.5.   Faktúry musia obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch 
vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane 
príloh k faktúre, bude takáto faktúra objednávateľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť 
novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu 
predloženia novej faktúry.  

4.6.   Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané 
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku 
DPH.  

    - IČO objednávateľa, názov objednávateľa, 
  - názov zákazky,  predmet úhrady,  
  - čiastku k úhrade spolu, 
  - splatnosť faktúry 
  - identifikačné údaje projektu 
   

Čl. 5. 
Zodpovednosť zmluvných strán 

5.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá požiadavkám objednávateľa a iných predpísaných noriem.  

5.2. Ak objednávateľ prevezme jednotlivé plnenia predmetu zmluvy za bližšie špecifikovanú cenu, 
má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vád 

5.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady odstrániť. V 
sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

  
Čl. 6. 

Riešenie sporov 
6.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu: 

6.1.1.    zmluva o dielo, 
6.1.2.  súťažné podklady, 
6.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny), 
6.1.4. technické špecifikácie služby. 

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

6.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa ukončiť plnenie predmetu zmluvy. 
6.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 

rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.  
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Čl. 7. 
Ostatné práva a povinnosti 

7.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku, ak to neurčí inak 
objednávateľ. 

7.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu týkajúce sa predmetu zákazky tretím 
osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii 
tejto zmluvy. 

7.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch 
a informáciách, okrem informácií, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť podľa zákona. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom 
zmluvy a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.   

 
Čl. 8. 

Odstúpenie od zmluvy 
8.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby a dodaný tovar. 
8.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
8.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením 

zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie 
dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

8.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie služby a dodanie tovaru. Musí však 
vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne 
od zmluvy odstúpi. 

 
Čl. 9. 

Záverečné ustanovenia 
9.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, právnymi predpismi SR.  

9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

9.3. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.  
9.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
9.6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním 

súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná 
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
      
 

Za objednávateľa:                                                                        Za zhotoviteľa: 
 
 
 

Vo Veľkých Kosihách, dňa    V    , dňa  
 
 
 
 
 

     ….........................................                                                  ........................................................ 
Ing. Lajos Csóka                           
   predseda      


