
Z m l u v a o d i e l o uzatvorená podľa §536 Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obec Veľký Kýr - zastúpená Ing. Juditou Valaškovou 
Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr, 
IČO: 00 309 109 
DIČ: 2020416310 

1.2 Zhotovi teľ: 

Róbert Gajdošík 
nar. 05. 02. 1982 
trvalé bytom Veľký Kýr, Budovateľská č. 79 

2. Predmet zmluvy: 
2.1 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa 
zákazku: „Kovové oplotenie starého cintorína - Veľký Kýr". 

3. Záväzok zhotoviteľa 
3.1 
Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy a osobitné požiadavky objednávateľa. Zároveň prehlasuje, že predmet zmluvy 
zrealizuje do konca januára 2017. 

4. Spolupôsobenie objednávateľa 
4.1 
Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi preplatí potrebný kovový materiál podľa cenovej ponuky 
súpisky materiálu, ktorá tvorila podklad jeho cenovej ponuky v obstaraní predmetnej zákazky s nízkou 
hodnotou podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Cena za materiál môže byť preplatená 
jednorázovo alebo po čiastkach podľa predložených pokladničných dokladov. Odmena za vykonanú 
prácu podľa bodu 5.1 ČI. 5 tejto zmluvy bude zhotoviteľovi uhradená po odovzdaní hotových kovových 
dielcov plotových výplní. 

5. Cena a platobné podmienky 
5.1 
Cena predmetu zmluvy vyplýva z výsledku vyhodnocovania ponúk zadanej zákazky s nízkou hodnotou 
zo dňa 19. 10. 2016. V zmysle záznamu z vyhodnotenia ponúk objednávateľ prijal cenovú ponuku 
zhotoviteľa na celkovú sumu 4.603,61 € (z čoho 2.300 € tvorí cena práce), slovom: štyritisícšesťstotri 
euro a 61 eurocentov a bude vyplatená zhotoviteľovi v hotovosti po ukončení a prevzatí diela 
objednávateľom, pričom podľa bodu 4.1 tejto zmluvy má zhotoviteľ nárok na preplatenie materiálu podľa 
predložených pokladničných blokov, 

6. Záverečné ustanovenia 
6.1 
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou; bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá 
zmluvná strana obdrží jedno jej vyhotovenie. 
Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dohody sú oboznámení, s jej obsahom súhlasia, zmluva 
nebola podpísaná pod nátlakom, ani v tiesni a bola zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná. 

Vo Veľkom Kýre, 07. 11. 2016 

Objednávateľ Poskytovateľ 



Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo zo dňa 07.11. 2016 

Objednávateľ: 

Obec Veľký Kýr 

Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 00309 109, DIČ: 2020416310 

Zhotoviteľ: 
Róbert Gajdošík, Veľký Kýr, Budovateľská 79 

Predmetom dodatku je zmena platobných podmienok za vyhotovenie kovových plotových dielcov 
starého cintorína. Vo výzve objednávateľa bola požiadavka na vyhotovenie 60 ks plotových dielcov, 
ale z dôvodu vyhotovenia murovaného plota je potrebné vyrobiť 57 ks plotových dielcov. 
Z uvedeného dôvodu sa mení v bode č. 5.1 celková cena na 4.373,42 € (z toho je cena materiálu 
2134,90 €) 

Vo Veľkom Kýre dňa 22. 12. 2016 

I. 

Objednávateľ Zhotoviteľ 
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