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rejný obstarávateľ: Obec Olováry, Obecný úrad Olováry 129, 991 22 Bušince 

�dmet zákazky: Stavebné úpravy budovy kultúrno-spoločensko-sociálneho centra 

Zmluva o dielo 

uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva") 

Zhotoviteľom: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

uzavretá medzi 

CONSTRUCT, s.r.o. 

Vajanského 80, 984 01 Lučenec 
36037991 
2020081371 
SK202008 l 37 l 

Zapísaný: ZHS, č.zápisu 2019/8-PO-F 1056 
Registrovaný: ORSR, OS v 88, odd. S.R.O., vl.č. 6099/S 
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa: 

e-mail: 
tel.č.: 
(ďalej len „ Zhotovitel"') 

Objednávateľom: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Ing. Milan Podhora - konateľa 
stavebniny@construct-lc.sk 
0905 625 636 

a 

Obec Olováry 
Obecný úrad Olováry 129, 991 22 Bušince, SR 
00319481 
2021243202 

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa: 
Jozef Vízi, starosta obce 

tel.č.: 0905 758 633 
e-mail: obeco lovarv@.gma i l .com 
(ďalej len „ Objednávate/"')

v nasledujúcom znení: 

I. Preambula
1. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe uskutočneného postupu zadávania

zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ponuky úspešného
uchádzača, ktorým sa stal zhotoviteľ.

2. Objednávateľ požaduje odborné, bezpečné a kvalitné zabezpečenie realizácie predmetu
zmluvy.

3. Poskytovateľ prehlasuje, že on je odborne kvalifikovaný a spôsobilý pre realizáciu
predmetu zmluvy v súlade s platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky.

II. Predmet a miesto plnenia
Zmluvné strany sa zaväzujú na základe tejto zmluvy: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela má potrebné oprávnenie a práce zabezpečí
osobami odborne spôsobilými. Dielo bude vykonané na budove obecného úradu v súlade
s požiadavkami objednávateľa a ponukou dodávateľa ako úspešného uchádzača v procese
verejného obstarávania.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu
uvedenú v čl. III tejto zmluvy zaplatiť riadne a včas zhotoviteľovi.

3. Miesto plnenia zmluvy: budova kultúrno-spoločensko-sociálneho centra.
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