
Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
 

Zmluvné strany: 

Objednávate!':  
Obchodné meno: Obec Dedinky 
Sídlo:    Dedinky 79 , 049 73 Dedinky 
IČO:    00 328 171 
DIČ:    2020961228 
Zastúpená:  Milan Červenka, starosta obce 
 

 a 
 
Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  Helena GYÜRÉKOVÁ - projektantka 
Sídlo:    Jovická 2, 048 01 Rožňava 
IČO:    10 749 152 
Číslo živnostenského registra: 808-1650 
 

I. 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že 
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu 
zapísanému v obchodnom registri. 
 

II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa 
čl. III tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu podľa článku VII tejto zmluvy. 

 
III. 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely 

zriadenia sociálneho zázemia pre Autocamping Dedinky. Týka sa to vnútorných úprav 
priestorov budovy šatne na futbalovom ihrisku v Dedinkách.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá kompletnú vyhotovenú projektovú dokumentáciu 
objednávateľovi najneskôr do 15.06.2020 do 10:00 hod. 

IV. 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia 
plnenia odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom 
ukončenia plnenia do 15.06.2020 do 10:00 hod. 



V. 
Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup na nehnuteľnosť za účelom vykonania 
obhliadky a zamerania budovy. 

 
VI. 

Povinnosti zhotoviteľa 
1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi hotové dielo v rozsahu uvedenom 

v článku III.  
2. Prípadné nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase. 

 
VII. 

Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe verejného obstarávania 
a to 1 000,00 € bez DPH čo je 1 200,00 € s DPH 

 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k 
zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán obdrží jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 
 
 
V Dedinkách dňa 10.06. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. .............................................. 

 objednávateľ zhotoviteľ 


