
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) medzi: 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Názov:                      Obec Úľany nad Žitavou 
Sídlo:                       Hlavná 51, 941 03  Úľany nad Žitavou, SR 
IČO:                        00800263 
DIČ:                        2021059634 
Zast.:                       Ing. Rudolf Frýželka, starosta 
(ďalej ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:            Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. 
Sídlo:                        Hlavná 51, 941 03  Úľany nad Žitavou , SR 
IČO:                         52937003 
DIČ:                         221181150 
Bankové spojenie:           Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN:                       SK16 5600 0000 0064 9231 0001 
Zast.:                        Ing. Rudolf Frýželka, konateľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Nitra, odd. S.r.o., vl. č.: 50529/N 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Článok II 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o verejnom obstarávaní). 
2. Účelom uzavretia tejto zmluvy je s odbornou starostlivosťou prostredníctvom Zhotoviteľa 
   riadne a včas vykonať rekonštrukciu havarijného stavu žúmp pri bytovom dome Zámček 24    
   Úľany nad Žitavou 
 
 

Článok III. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – Rekonštrukcia havarijného stavu žúmp pri  
  bytovom dome Zámček 24 Úľany nad Žitavou 
 
 
 
 
 



Článok IV. 
Spôsob poskytnutie plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie Objednávateľovi uvedené v Článku III. tejto zmluvy  
   riadne a včas. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na najmenej takýchto častiach: 
  a) prípravné práce k rekonštrukcii žúmp 
  b) zabezpečenie vyhotovenia nových žúmp s odborným garantom 
  c) dokončovacie práce 
3. Miesto plnenia je Zámček 24 Úľany nad Žitavou 
 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť a  
   spolupôsobenie, ktoré bude prípadne potrebné na plnenie zmluvy Zhotoviteľom. 
2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri poskytovaní plnenia s potrebnou odbornosťou, podľa 
   všeobecne záväzných platných právnych predpisov a v súlade so záujmami Objednávateľa. 
3. Pokiaľ sa v priebehu plnenia vyskytnú skutočnosti majúce vplyv na plnenie je Zhotoviteľ  
  Povinný bez odkladu o nich informovať Objednávateľa, a je povinný vykonať úkony na  
  odvrátenie hroziacej škody. 
4. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie ochranu miesta rekonštrukcie pred vstupom cudzích 
  osôb, udržiavanie poriadku a čistoty v mieste rekonštrukcie a jeho okolí. 
 
 

Článok VI 
Cena za plnenie a platobné podmienky 

 
1. Cena za rekonštrukcie je 38 084€ 
  a) Zemné a prípravné práce          7 978€ 
  b) Inštalatérske a montážne práce    8 328€ 
  c) Zemné a dokončovacie práce      1 390€ 
  d) inštalačný a montážny materiál    17 412€ 
  e) ostatné náklady                    2 976€ 
2. Cena za rekonštrukciu bude uhrádzaná na základe vystavených faktúr, z čoho jedna faktúra  
   bude zálohová faktúra na zaobstaranie zbernej akumulačnej nádrže o veľkosti 43 800L. 
 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Táto zmluva zaniká: 
   a) písomnou dohodou zmluvných strán k určenému dátumu, 
   b) v prípade porušenia alebo opakovaného porušovanie ustanovení tejto zmluvy- odstúpením 
   od zmluvy jednou zo zmluvných strán s účinnosťou dňom doručenia písomného odstúpenia 
   druhej zmluvnej strane. 
   d) vykonaním diela riadne a včas. 
3. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom Objednávateľovi patria dve  
   vyhotovenia a Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie. 



4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
   Objednávateľa. 
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa par. 5a 
   Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  
   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s jej zverejnením vyslovuje súhlas. 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto Zmluvu 
   Uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité a zrozumiteľné, nekonajú v tiesni ani 
   za nápadne nevýhodných okolností, obsahu tejto Zmluvy porozumeli v plnom rozsahu,  
   súhlasia s ním a na znak toho ju podpisujú. 
 
 
V Úľanoch nad Žitavou, dňa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Objednávateľ                                           Zhotoviteľ 
            Ing. Rudolf Frýželka                                   Ing. Rudolf Frýželka 
                 starosta                                                 starosta 
  
 
  
 


