
 
 
 

Zmluva o dielo 
 

ktorú uzavreli: 
 
Objednávateľ: 
 
Obec Sikenička, Obecný úrad, 943 59 Sikenička č. 210 
IČO: 00309265 

a 
Zhotoviteľ: 
 
Róbert Smídt "ANNO 1600" NATURPRODUKT,  
Kostolná ulica 640/8, 943 54 Svodín, IČO: 35206098, DIČ: 1020415275 
 
 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

t a k t o : 
 

I. 
 
(1) Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať dielo uvedené v ods. 2 a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.  
(2) Predmetom tejto zmluvy je: Výstavba výhliadkovej veže v obci Sikenička na základe 
projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 
(3)Výstavba výhliadkovej veže bude realizovaná v rámci programu INTERREG Slovakia-
Hungary, číslo projektu: SKHU/WETA/1801/1.1/009 
 

II. 
 
(1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ môže vykonať 
dielo ešte pred dojednaným časom.  
(2) Pri vykonávaní diela zhotoviteľ je viazaný pokynmi objednávateľa. 
 

III. 
 
Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. 

 
IV. 

 
(1) Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu za vykonanie diela vo výške 20 000€  
(2) Zhotoviteľ je povinný cenu diela vyúčtovať faktúrou, ktorá musí mať náležitosti podľa 
platných všeobecne záväzných predpisov. 
(3) Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia. 
(4) Zhotoviteľ môže vystaviť aj čiastočnú faktúru za práce ktoré sú vyhotovené, a ktoré 
objednávateľ uzná za dokončené. 
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V. 

 
(1) Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať do 20.07.2019. 
(2) Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko do 3 dní po uzavretí zmluvy. 
Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa nerušené zhotovenie diela počas 
pracovného dňa od 7.00 hod. do 18.00 hod. 
(4) Objednávateľ nie je povinný zabezpečiť sociálne zariadenia pre osoby zhotoviteľa, ktoré 
pre objednávateľa vykonávajú dielo. 
(5) Zhotoviteľ je povinný: 
 a) zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku, 
 b) dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy, 
 c) dodržiavať predpisy o nelegálnom zamestnávaní, 
 d) dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce, 
 e) dodržiavať predpisy o odpadoch a životnom prostredí. 
(6) Zhotoviteľ nie je povinný viesť denník. 
 

VI. 
 
(1) Ak sa strany po uzavretí zmluvy písomne dohodnú na obmedzení rozsahu diela a ak 
nedojednajú jeho dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu 
primerane zníženú; ak sa týmto spôsobom písomne dohodnú na rozšírení diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú.  
 
(2) Ak sa strany po uzavretí zmluvy písomne dohodnú na zmene diela a ak nedojednajú jej 
dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný cenu zaplatiť zvýšenú alebo zníženú s 
prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a v účelných nákladoch spojených so 
zmeneným vykonávaním diela.  
 
 

VII. 
 
(1) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela objednávateľovi vrátane potrebnej dokumentácie. Pri ukončení diela 
zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko, odstrániť odpad a obaly, ktoré boli výsledkom jeho 
činnosti a uviesť terén do pôvodného stavu. 
 
(4) Objednávateľ je povinný dielo prevziať od zhotoviteľa, keď ho k prevzatiu diela 
zhotoviteľ vyzve. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať s drobnými vadami a 
nedorobkami. Odovzdanie diela s drobnými vadami a nedorobkami a bez potrebnej 
dokumentácie sa považuje za omeškanie s odovzdaním diela. 
 
(5) Objednávateľ je povinný drobné vady a nedorobky a chýbajúcu dokumentáciu uviesť v 
zápisnici. Ak tak neurobí a podpísanú zápisnicu od výzvy zhotoviteľa do 7 dní nevráti, platí, 
že dielo prevzal bez vád a nedorobkov a s potrebnou dokumentáciou. 
 
(6) Dielo sa považuje za odovzdané aj vtedy, ak riadne vykonané a ponúknuté dielo 
zhotoviteľ odmietne prevziať alebo podpísať zápisnicu o odovzdaní predmetu diela. 
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VIII. 

 
(1) Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. 
(2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 
(3) Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v ods. 2, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností.  
(4) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a 
objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

IX. 
 
Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa 
možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.  
 

X. 
 

(1) Podstatným porušením zmluvnej povinnosti zhotoviteľa je omeškanie s odovzdaním 
predmetu diela viac ako 15 dní. 
 
(2) Podstatným porušením zmluvnej povinnosti objednávateľa je: 
a) omeškanie objednávateľa so splátkou ceny diela viac ako 15 dní, 
 
(3) Ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, 
môže druhá strana odstúpiť od zmluvy, ak zmluva neustanovuje inak. 
 
(4) Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené v písomnej forme, dôvody uvedené v 
odstúpení nie je možné dodatočne meniť. Dôvody odstúpenia musia existovať v čase zaslania 
odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
 

XI. 
 
(1) Záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi Obchodným zákonníkom. 
 
(2) Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť len dohodou v písomnej forme, ak zmluva 
neustanovuje inak. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden kus obdrží 
zhotoviteľ a dva kusy objednávateľ. 
 
 V Sikeničke, 02.05.2019 
 
 
 
 ____________________________  ____________________________ 
         Objednávateľ             Zhotoviteľ 
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