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ZMLUVA O DIELO č. ....................  

Č. zmluvy objednávateľa: 26042019 

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ  : Obec Spišský Štvrtok 

Sídlo    : Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 

Konajúci prostredníctvom : Ing. Ján Greš, starosta obce 

IČO    : 00 329 631 

DIČ    : 2020717897 

IČ DPH   : neplatca 

Bankové spojenie  : Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN    : SK32 5600 0000 0034 1214 3001 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ   : Lysák Roman - Green land  

Sídlo    : Dlhá 39/17, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Konajúci prostredníctvom : Lysák Roman 

IČO    : 34284818 

DIČ    : 1020480791 

IČ DPH   : neplatca 

Bankové spojenie  : Tatrabanka a.s. 

IBAN    : SK1511000000002916927489 

Zapísaný v registri : Živnostenský register, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo 

  registra 505 - 5249 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Čl. II  VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

1. Názov diela: „Sadové úpravy v obci Spišský Štvrtok.“ (ďalej aj „dielo“).  

2. Miesto: katastrálne územie obce Spišský Štvrtok  

3. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka uchádzača predložená na zákazku na 

základe verejného obstarávania. 
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Čl. III  PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy sú sadovnícke úpravy obce Spišský Štvrtok spolu s dodávkou 

rastlinného a pomocného materiálu pre predmet zákazky: „Sadové úpravy v obci Spišský 

Štvrtok.“ Presná špecifikácia je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v bode 1 tohto článku v rozsahu podľa  oceneného 

výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela.  

3. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu prác a súvisiacich dodávok v rozsahu 

oceneného výkazu výmer.   

4. Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, 

dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených 

v tejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. V tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ súhlasí so zámenou materiálu, prvkov, ktorá musí spĺňať prinajmenšom 

kritériá pôvodného materiálu alebo vyššie, t.z. že je možná alternatíva. 

 

Čl. IV TERMÍN REALIZÁCIE  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote:   

Začatie realizácie:  01.05.2019 

Ukončenie realizácie:  30.06.2019 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne ukončí a odovzdá objednávateľovi v lehote 

uvedenej v čl. IV, bod 1. tejto zmluvy. V prípade nedodržania dohodnutého termínu, 

objednávateľ uplatní sankcie voči zhotoviteľovi podľa čl. IX, bod. 4. tejto zmluvy. 

3. Dodržanie lehoty realizácie zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve.  

4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom odovzdania, 

objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené dielo prevezme aj v skoršom ponúkanom 

termíne.  

5. Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa čl. IV, bod 1. tejto zmluvy sa považuje 

odovzdanie celého riadne zhotoveného diela zhotoviteľom bez vád a jeho prevzatie 

objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

6. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na omeškanie v prípade nepriaznivého počasia. 

 

Čl. V CENA 

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III, bod 1 tejto zmluvy, je stanovená v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č.  

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz 

výmer):  

2. Celková cena diela je 12 367,18 EUR, slovom: dvanásťtisíctristošesťdesiatsedem eur 18 

centov (zhotoviteľ nie je platcom DPH). 
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3. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového 

dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov.  

4. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu 

na vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny.    

 

Čl. VI PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie diela, pokiaľ 

sa zmluvné strany počas realizácie nedohodnú inak. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude objednávateľom uhrádzaná  

na  základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi.       

3. Faktúry musia byť odsúhlasené zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce  

vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí 

dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer 

podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných prác a množstiev.  

4. Celkové doúčtovanie predmetu zákazky v zmysle zmluvy vykoná zhotoviteľ po ukončení 

prác vyúčtovacou faktúrou. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti  

daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené 

v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.  

6. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi, a to formou 

bezhotovostného platobného prevodu.  

7. Faktúry musia byť vyhotovené v 3 originálnych vyhotoveniach (dve pre objednávateľa).  

 

Čl. VII ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 

v tejto zmluve.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavia po 

jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby.  

3. Záručná lehota sa určuje takto: 

Na rastlinný materiál sa vzťahuje záruka jedného vegetačného obdobia od prevzatia diela. 

Stratné na ťarchu objednávateľa na  rastlinnom materiáli je 5 %. 

Záruka na práce a ostatný materiál je 24 mesiacov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má   objednávateľ 

právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má 

povinnosť objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.  

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení  

tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v záručnej dobe 

najneskôr do 10 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie 
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objednávateľa a vady v primeranej lehote odstrániť po písomnej výzve objednávateľa. 

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa realizácia odstránenia vád 

odkladá na dobu, kedy poveternostné podmienky umožnia realizáciu takýchto prác. Termín 

odstránenia vád sa dohodne dodatočne. 

7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, odcudzenie, pri nesprávnej alebo nedostatočnej 

údržbe, zničenie živelnými pohromami, poškodenie chorobami alebo škodcami, 

extrémnym počasím alebo katastrofami. 

 

Čl. VIII  PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA 

1. Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania 

zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami a úhradou všetkých 

faktúr zhotoviteľovi. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného 

odovzdania diela objednávateľovi.  

3. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným 

osobám v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

4. Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného 

odkladu po riadnom vykonaní diela. 

 

Čl. IX ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným  

príslušnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy 

z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od 

zmluvy druhej zmluvnej strane.  

3. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:  

a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 14 dní,  

b) omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 30 dní. 

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je objednávateľ oprávnený 

uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % za každý 

aj začatý deň omeškania.  

5. V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru zhotoviteľovi v lehote splatnosti, zaväzuje sa 

objednávateľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % za každý aj začatý deň omeškania. 

6. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na omeškanie v prípade nepriaznivého počasia. 

 

Čl. X OSTATNÉ  PODMIENKY 

1. Zmluvné strany  sa  dohodli, že  prípadné   vzájomné  spory  budú riešiť predovšetkým  

vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.  
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2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré  nie sú závislé na vôli 

zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy 

stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude 

chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stanu o úpravu zmluvy vo vzťahu 

k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 

vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.  

 

Čl. XI ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou  sa  riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.  

2. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

3. Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu 

tejto zmluvy  a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením  svojich údajov a údajov ním 

oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, 

obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani 

povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.  

4. Táto zmluva  je  vyhotovená v troch (3)  rovnopisoch,  z   ktorých  objednávateľ  dostane   

dve (2) vyhotovenia  a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú  oprávnené túto zmluvu  uzavrieť, že  im nie  sú  známe  

žiadne  dôvody  brániace  uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho 

ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Spišskom Štvrtku, dňa 26. apríla 2019 

 

   

Za objednávateľa:                                                Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––                                   ––––––––––––––––––––––––––––– 

      Ing. Ján Greš, starosta obce             Lysák Roman 


