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Zmluva o dielo  

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný  zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník”)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. 
 Zmluvné strany 

 
 
1.1  Objednávateľ :      Obec Vojka nad Dunajom 
                                                zastúpená starostom obce Ing.Donaldom Állóm 
  930 31 Vojka nad Dunajom, 150   
  IČO: 00305812 
  DIČ: 2021139824     
  Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
  IBAN: SK7402000000000922423122    
                                                (ďalej len    „o b j e d n á v a t e ľ“  )   
              
1.2  Zhotoviteľ :                František Dudáš 
  Mostová 444 
  925 07  Mostová 
  IČO: 46 399 721 
  IČDPH: 103 0943 144 
                               ( ďalej len      „ z h o t o v i t e ľ “  )  
 

II. 
Východiskové podklady a údaje 

 
2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“ ) sú: 

- Výzva na predloženie cenovej ponuky z 13.10.2021 
- Cenová ponuka zhotovitela  

      
III. 

 Predmet zmluvy 
 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať objednávateľovi 
stavebné práce v rozsahu uvedené v projektovej dokumentácii (PD) „Obnova 
autobusovej zastávky – Vojka nad Dunajom“ vypracovaný zodpovedným 
projektantom Ing. Zoltánom Gaálom. Zámerom je rekonštrukcia objektu autobusovej 
zastávky, ktorý by mal spĺňať požiadavky dnešnej doby. Jedná sa o páce: výmena 
starej strešnej plechovej krytiny na novú plechovú strešnú krytinu alt. Blachotrapez, 
umiestnenie odkvapového systému KJG, obkladania steny s betónovým obkladom alt. 
Stegu, vytvorenie novej podlahy zo zámkovej dlažby, umiestnenie nových lavičiek 
a odpadkového koša, umiestnenie novej informačnej tabule.   
 Konkrétne práce sú presnejšie definované vo výkaze výmer projeku, ktorý bol 
podkladom aj k vypracovaniu cenovej ponuky v prieskume trhu.  
Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené so zhotovením diela. 
 

3.2.      Cenová ponuka a výkaz výmer projektu tvorí neoodeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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10.2 Dielo môže byť zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že 

v zápisnici  o odovzdaní a prevzatí diela  budú uvedené ojedinelé vady, ktoré samy 
osebe ani v spojení s inými vadami nebránia riadnemu užívaniu (plynulej  bezpečnej 
prevádzke) diela. Tieto vady musia byť uvedené v zápisnici  o odovzdaní a prevzatí 
diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

 
                                                              XI. 

Sankcie  
 
11.1  Za nedodržanie času vykonania diela uvedeného v článku IV. ods. 4.1 tejto zmluvy je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z 
ceny za dielo bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.  

            Zmluvná pokuta sa nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody, a to aj nad 
dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.    

 
11.2  Ak zhotoviteľ neodstráni zistené alebo reklamované vady diela, resp. nedorobky 

zistené môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % ceny diela za 
každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa nedotýka nároku objednávateľa 
na náhradu škody, a to aj nad dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.   

     
11.3 Za omeškanie s úhradou peňažných záväzkov objednávateľa vyplývajúcich z tejto 

zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania podľa 
 príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
                                                            XII. 

 Odstúpenie od zmluvy 
 
12.1 Odstúpiť od zmluvy je možné na základe príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka.  
           Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy pred realizáciou ak sa   
           zmenia podstatne okolnosti  pre realizáciu projektu (napr. nedostatok finančných  
           prostriedkov, resp. z dôvodu neudelenia dotácie na predmet zmluvy). 
12.2    Účinnosť zmluvy s dodávateľom je viazaná na nadobudnutie účinnosti zmluvy o 
           príspevku. 
12.3   Objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií má právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom  
          v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom  
          a Zhotoviteľom a podmienky neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých  
          z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 
 

XIII.   
Riešenie sporov 

 
 13.1   Obidve zmluvné strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri 

realizácii tejto zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody. 
  
                                                                   XIV. 

 Záverečné ustanovenia 
 
14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania  obidvomi zmluvnými 

stranami, ktoré tak vyjadrujú súhlas s jej obsahom. 
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