
Zmluva o dielo č. 20210625-1   

uzatvorená podľa 

§ 536  a nasl. Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Bátorove Kosihy 

Sídlo:  Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy, Slovenská republika 

IČO: 00306711 

DIČ: 2021046731 

Číslo účtu: SK80 5600 0000 0038 0451 8001 

oprávnený konať v mene objednávateľa:  Mgr. Roland Labancz - starosta obce 

(zo strany druhej ďalej ako objednávateľ)  

a 

Zhotoviteľ:  

AMV Slovakia s.r.o.  

so sídlom    Dostojevského č.2, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika   

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel : Sro , vložka  číslo : 3457/ N 

IČO:  00616931 

DIČ: 2021051934 

IČ DPH: SK2021051934 

Bankový účet: IBAN SK72 0200 0000 0000 1480 0172 

oprávnený konať v mene spoločnosti –  konateľ : Ing. Andrej Višňovský 

(zo strany jednej ďalej ako zhotoviteľ) 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: urnového systému MODU-AL podľa 
cenovej ponuky zhotoviteľa č. 20210625-1 zo dňa 25.6.2021 a následná montáž tohto 

diela na mieste určenom objednávateľom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

a záväzok objednávateľa dielo prevziať a  zaplatiť za zhotovenie diela cenu dohodnutú  

v tejto zmluve. Pred podpísaním tejto zmluvy sa objednávateľ oboznámil s rozmermi 

a materiálmi použitými na zhotovenie diela, s týmito bez výhrad súhlasí. 

2.2. Miesto, kde sa bude dielo uskutočňovať je na adrese: Cintorín v obci Bátorové Kosihy 

2.3. Objednávateľ oboznámil pred podpísaním tejto zmluvy zhotoviteľa s miestom, kde má 

byť dielo namontované (ďalej len“ miesto určenia“). 

2.4. Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy oboznámil objednávateľa s požiadavkami na 

miesto určenia, ktoré musia byť pred montážou diela pripravené zo strany objednávateľa. 

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak miesto určenia nie je pripravené podľa 

požiadaviek zhotoviteľa, zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním diela objednávateľovi. 

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo a odovzdať ho objednávateľovi. 

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu uvedenú 

v článku V. tejto zmluvy. 



2.8. Objednávateľ vyhlasuje, že má k dispozícii všetky povolenia a vyjadrenia príslušných 

orgánov potrebné k umiestneniu  diela na mieste určenia podľa tejto zmluvy. 

2.9. Objednávateľ vyhlasuje, že je vlastníkom pozemku, alebo jeho oprávneným užívateľom, 

miesta určenia,  kde sa bude dielo montovať a okrem jeho súhlasu s dielom podľa tejto 

zmluvy a umiestnením diela na dohodnutom mieste určenia nie je potrebný k tomu  

súhlas inej osoby.  

 

Čl. III. 

Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do  

4 mesiacov od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a v súlade s článkom  

VI. tejto zmluvy.  

3.2. Za povinnosti objednávateľa, od ktorých je závislé včasné plnenie zmluvy zhotoviteľom 

je: 

- súčinnosť objednávateľa podľa článku IV. tejto zmluvy 

- plnenie platobných podmienok objednávateľom podľa článku VI. tejto zmluvy 

3.3. V prípade, že objednávateľ bude meškať so spolupôsobením podľa čl. IV tejto zmluvy, 

alebo s riadnym a včasným plnením platobných podmienok podľa článku VI. tejto 

zmluvy, predĺži sa termín ukončenia o toľko dní o koľko bude objednávateľ v omeškaní 

so súčinnosťou. O tejto skutočnosti s konkrétnym uvedením porušovania súčinnosti musí 

zhotoviteľ objednávateľa písomne upovedomiť do 3 dní od ich zistenia .   

3.4. Objednávateľ berie na vedomie, že termín dokončenia diela sa môže predĺžiť z dôvodov, 

ktoré zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (spôsobené tretími osobami, poveternostnými 

vplyvmi, vyššou mocou). Zmluvné strany sa dohodli, že v takýchto prípadoch sa 

primerane predĺži termín dokončenia diela.   

 

Čl.  IV. 

Súčinnosť objednávateľa 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú bude zhotoviteľ  

požadovať od objednávateľa za účelom riadneho  plnenia tejto zmluvy. 

4.2. Objednávateľ  sa zaväzuje, že umožní zhotoviteľovi prístup na pozemok, kde sa bude 

dielo montovať. Objednávateľ zabezpečí, aby práce na zhotovovaní diela neboli rušené 

tretími osobami. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zhotoviteľovi oznamovať pri 

plnení predmetu tejto zmluvy všetky potrebné údaje, informácie.  

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ neposkytne súčinnosť uvedenú 

v tomto článku zmluvy má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň neposkytovania súčinnosti objednávateľom 

a objednávateľ je povinný ju zhotoviteľovi zaplatiť. 

 

Čl. V. 

Cena diela 

Cena diela bola dohodnutá zmluvnými stranami nasledovne a je uvádzaná v EUR:  
Na základe "Programu DOTÁCIA na vybudovanie dôstojných urnových stien a urnových hájov na cintoríne 

2021 - 2022" po uplatnení dotácie výrobcu formou zľavy z cenovej ponuky. 

 

Cena diela                bez DPH 
s DPH 
(20%) 

cena diela v zmysle cenovej ponuky      22 722,63 27 267,16 

cena diela po uplatnení 25% dotácie            17 041,97 20 450,37 

 

 



 

Čl.VI. 

Platobné podmienky 

6.1.   Podkladom pre vykonanie úhrady je faktúra.   

Faktúra musí obsahovať minimálne všetky náležitosti podľa platných právnych 

predpisov.  

          Cenu  diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi  nasledovne: 

Úhrada prevodom na účet vo výške 100%  - po realizácií a odovzdaní diela - do 14 prac.  

dní od vystavenia faktúry. 

 

6.2 .  Faktúru musí zhotoviteľ zasielať doporučene, mailom alebo osobne odovzdať  

         objednávateľovi. 

6.3.    V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela zmluvné strany sa dohodli,     

          že objednávateľ   zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0.05% za každý deň  

          omeškania.  

 

Čl. VII. 

Podmienky zhotovenia diela 

7.1. O odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany protokol podpísaný oboma zmluvnými 

stranami. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis 

prípadných drobných nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach 

a lehotách na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný nedorobky odstrániť v určenej lehote 

a bezodplatne. Zmluvné strany sa dohodli, že dôvody odmietnutia prevzatia musia byť 

uvedené písomne inak sú neplatné a nebude sa ne prihliadať. 

7.2. V prípade, ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo podľa tejto zmluvy prevziať, 

zmluvné strany sa dohodli, že deň prevzatia je deň dokončenia diela zhotoviteľom.  

7.3. Objednávateľ dáva týmto zhotoviteľovi súhlas na vyhotovenie obrazového záznamu a na 

uvádzanie a zobrazovanie tohto diela pre reklamné účely zhotoviteľa. 

7.4. Vlastníctvo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa po zaplatení ceny diela 

v plnej výške zhotoviteľovi. 

Čl. VIII. 

Záručná doba 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že 

v záručnej dobe bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi 

a za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá v záručnej dobe za vady, ktoré spôsobí objednávateľ alebo tretia 

osoba. 

8.4. Záručná doba je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.  

8.5. Záruka sa nevzťahuje na vady, zapríčinené mechanickým poškodením, alebo živelnými 

pohromami, alebo poveternostnými vplyvmi, alebo prirodzenými vlastnosťami 

materiálov. Nebezpečenstvo škody na zhotovované dielo, prechádza na objednávateľa ako 

náhle sa zhotovované dielo nachádza na jeho pozemku, alebo na pozemku, kde sa dielo 

uskutočňuje.  

8.6. Zhotoviteľ neručí za prípadné škody, či náklady vzniknuté nesprávnym ošetrovaním, alebo 

inými vonkajšími vplyvmi. Pre oprávnené uplatnenie záručných podmienok sa zmluvné 

strany dohodli, že objednávateľ je povinný dodržiavať pokyny uvedene v Návode na 

použitie a ošetrovanie urnovej steny, ktoré správca urnovej steny pri odovzdaní diela 

prevezme a na znak súhlasu podpíše.  

Reklamáciu je objednávateľ povinný vykonať písomne a doručiť zhotoviteľovi, ktorý jej 

prijatie potvrdí. 



Čl. IX. 

Odstúpenie od zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ diela môže jednostranne od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ diela 

v omeškaní  s úhradou faktúry viac ako 7 dní po jej splatnosti. Týmto odstúpením od 

zmluvy nie sú dotknuté práva zhotoviteľa na úhradu už vykonanej práce a na úhradu škody 

vzniknutej zavinením objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli na odstupnom v prípade, 

že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy, vo výške rovnajúcej sa prvej časti ceny diela uvedenej 

v bode 6.1.tejto zmluvy, vyplatenej objednávateľom zhotoviteľovi.   

9.2 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy musí tak urobiť písomne na toto 

odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Za doručenie sa považuje 

i nevyzdvihnutie zásielky do vlastných rúk na pošte v odbernej dobe.   

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami resp. 

dňom podpisu zmluvnou stranou, ktorá zmluvu podpísala ako druhá a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

10.2.V prípade, ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť toto ustanovenie novým 

ustanovením, ktoré bude čo najlepšie odpovedať pôvodnému zamýšľanému účelu 

pôvodného ustanovenia. 

10.3.Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné jedine vo forme písomných dodatkov k 

tejto zmluve odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 

10.4.Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie vzťahov neupravených touto zmluvou sa 

primerane vzťahujú    ustanovenia  Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich 

platných právnych   predpisov. 

10.5.Zmluvné strany sa dohodli, že nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je cenová ponuka, 

a požiadavky na technickú pripravenosť podkladu diela. 

10.6.Účastníci zmluvy výslovne prehlasujeme, že sme plne spôsobilí na právne úkony, obsahu 

zmluvy rozumieme, táto vyjadruje našu skutočnú slobodnú vôľu na znak čoho ju 

podpisujeme. Táto zmluva je   vyhotovená v 2 identickým vyhotoveniach, z ktorých každý 

z účastníkov zmluvy dostane jedno jej vyhotovenie. 

V Bátorovych Kosihách, dňa 29.06.2021   V Nových Zámkoch, dňa 1.7.2021 

_______________________________ _______________________________ 

objednávateľ zhotoviteľ 

Prílohy:  

Technické požiadavky stavebné (pripravenosť podkladu diela) 

Cenová ponuka  


