
1 

 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 631 Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I  

Zmluvné strany 

Objednávateľ:    

Zastúpený: Obec Dolný Ohaj 

Sídlo: Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj 

                                       IČO: IČO: 308 871   

                                       DIČ: 20 21 05 93 48                   

                                       Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky 

IBAN: SK4802000000000172323172      

Kontaktná osoba: Ivan Solár, starosta obce 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: Adrián Loži     

Adresa: Rímska 2139/5, 927 05  Šaľa  

IČO: 50425935   

DIČ: 1122399355 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia   

Číslo účtu (IBAN): SK7211110000006634123018 

  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľa a zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je dodanie stavebných prác v dvoch fázach. Práce budú vykonávané v parku 

pred budovou Obecného úradu v Dolnom Ohaji. V prvej fáze budú dodané služby: výkopové a búracie 

práce, úpravy šachty a osadenie žľabov. V druhej fáze budú dodané služby: osádzanie parkových 

a cestných obrubníkov, pokládka zámkovej dlažby, betonáž, osadenie bránky.   

 

Článok III.  

Termíny a miesto plnenia 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo uvedené v tejto zmluve. 
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Článok IV.  

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že odmena  za vykonanie prác, bude uhradená vo viacerých splátkach, a to 

bezhotovostnou formou po odovzdaní diela podľa skutočne prevedených prác. Dohodnutá cena za dielo 

je splatná do 30 dní od odovzdania diela objednávateľovi v prospech účtu zhotoviteľa. 

2) Všetky náklady, prípadne iné súvisiace výdavky zhotoviteľa sú zahrnuté v dohodnutej odmene. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať daňové a odvodové povinnosti podľa platných predpisov SR. 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa zaplatením ceny za dielo.  

2) V prípade, že predmet zmluvy bude vykazovať zjavné vady, ktoré svojou povahou bránia riadnemu 

užívaniu, je zhotoviteľ povinný bezodkladne tieto zjavné vady odstrániť.  

3) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná je nasledujúci deň po 

zverejnení na web stránke objednávateľa. 

4) Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné robiť len so súhlasom oboch zmluvných strán a v 

písomnej forme. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce 

ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

5) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po jednom 

vyhotovení. 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani 

za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

7) Zhotoviteľ, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov súhlasí s použitím jeho osobných údajov nadobúdateľom a so 

zverejnením zmluvy v plnom rozsahu.  

 

Dolný Ohaj, dňa 5. 6. 2019 

  

Objednávateľ:      Zhotoviteľ 

 

 

 

..............................................    .................................................... 

 Ivan Solár        Adrián Loži 

     


