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Zmluva o dielo č. 1/2014 

uzatvorená podľa obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.§536 a následných ustanovení súvisiacich s prípravou 
a realizáciou akcie podľa predmetu plnenia tejto zmluvy. 

 
 
 

1.  Zmluvné strany 
 
1.  
Objednávateľ:   Obec Devičany 
Sídlo:   Devičany 75 

             935 04 

  

Štatutárny zástupca:   Mgr. Monika Slížiková, starostka obce 

Bankové spojenie:   Prima banka, Levice 

Číslo účtu:   7127032001/5600 

IČO:   587508 

DIČ:   2021041814 

  (ďalej „objednávateľ“) 

 

 

2.  
Zhotoviteľ:    Ing. Miriam Húšťavová 
 
Sídlo:   Dr. Vl. Clementisa 1279/2 

969 01  Banská Štiavnica   
Zastúpená:   Ing. Miriam Húšťavová 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Žiar nad Hronom 
Číslo účtu:   288243422/0200 
IČO:    47100 842  
DIČ:    1071796825 
 
Číslo živnostenského registra: 680-17686 (Obvodný úrad Žiar nad Hronom)  
    (ďalej „zhotoviteľ“) 

 
 

 

2. Predmet zmluvy  
 

1.    Predmetom tejto zmluvy je: Premena verejnej zelene v obci Devičany – pozostávajúce z zemné práce, obrobenie pôdy, 
výsadba stromov, kríkov trvaliek a trávy, výrub 13 ks tují, hnojenie a substrát na pozemkoch obce Devičany. 

 Úprava verejných priestranstiev bude spočívať vo vypílení 13 ks tují, dosadenia stromov a vo vytvorení trvalkových záhonov 
na plochách okolo obecného úradu a plochách nadväzujúcich na kostol.  

 

 Trvalkové výsadby budú realizované na plochách podľa prílohy č. 1 a to v rozsahu  250 m2 
 Výsadby stromov a krov, budú realizované podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zo stromov budú vysadené Tilia 

tomentosa 1 ks, s minimálnou podchodnou výškou koruny 2,2m a obvodom kmeňa pri výsadbe 12-14 cm. Crataegus 
laevigata `Paul’s Scarlet` s minimálnou podchodnou výškou koruny 2,2m a obvodom kmena pri výsadbe 12-14 cm. 

 
2.    Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto  zmluvy.   
 
3.    Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne vykonané činnosti a služby  
       v zmysle tejto zmluvy. 

 
 

 

 

3. Cena a jej splatnosť 
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1. Cena za riadne dielo vykonané podľa podmienok stanovených touto zmluvou je stanovená dohodou oboch strán v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. Neprekročiteľná celková cena za  predmet zmluvy  je 4 874,00 EUR s DPH. 

2. Cena uvedená v článku 3. bod 1. je cena maximálna a konečná, nepodlieha vývoju inflácie, zmenám legislatívy a je pre 
zmluvné strany záväzná počas celej dĺžky platnosti tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa týkajúce 
sa plnenia predmetu tejto zmluvy, vrátane dopravných, mzdových nákladov a nákladov na predmet zmluvy.   

3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané služby na základe faktúr vystavených po ukončení dodávky predmetu 
zmluvy. Faktúra bude obsahovať rozpis súhrnný položiek a súm vo výške, ktoré určuje zmluva.  

4. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti 
zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpisu 
príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. 

 
 
 
 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce podľa tejto zmluvy na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pričom technické 

prostriedky nevyhnutné k plneniu zmluvy na poskytnutie služieb si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady. 
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a je pre tieto činnosti v plnom rozsahu odborne 

kvalifikovaný. V prípade, ak zhotoviteľ použije na vykonanie činností podľa tejto zmluvy svojich, alebo iných zamestnancov 
alebo spolupracovníkov, zodpovedá akoby poskytnuté služby a činnosti vykonal sám. 

3. Zhotoviteľ je povinný pri obstarávaní služieb spolupracovať s objednávateľom, ktorý schvaľuje obsahovú a formálnu stránku 
výstupov. Všetky poskytnuté služby a činnosti musia byť prevzaté a písomne potvrdené povereným pracovníkom 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržať stanovený harmonogram a podmienky schvaľovacieho procesu. 

4. Objednávateľ vytvorí zhotoviteľovi také podmienky a súčinnosť, aby bolo možné vykonať práce podľa tejto zmluvy, najmä mu 
poskytne informácie potrebné k zabezpečeniu plnenia predmetu tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať informácie o objednávateľovi, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom činností v zmysle 
tejto zmluvy, najmä informácie o systémoch, na ktoré sa vzťahujú práce podľa tejto zmluvy, o prevádzkových a priestorových 
pomeroch objednávateľa a o ďalších skutočnostiach, ktoré sú a majú byť podľa vôle objednávateľa utajené a nie verejne 
dostupné. Táto povinnosť platí aj po ukončení tejto zmluvy.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre predmet zákazky a všetky jeho jednotlivé časti vysporiada konečne a definitívne všetky nároky 
autorov a výrobcov v zmysle Autorského zákona v prospech odberateľa; a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia 
použitia dodaných výstupov, rovnako bez obmedzení pre prípadnú ďalšiu reprodukciu, úpravu jednotlivých dodaných riešení 
a delenie diela a to aj pre prípad, ak je autorom diela tretia osoba. Pri mapových podkladoch zabezpečí práva pre tlačené aj 
pre digitálne použitie. Ak počas realizácie projektu alebo po nej vznikne akákoľvek požiadavka týkajúca sa vysporiadania 
autorského práva k dodaným výstupom, alebo ich odvodeninám, prípadnú ťarchu takejto požiadavky znáša v plnej miere 
Zhotoviteľ. 

 
 

 

5. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady a škodu 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné vykonanie prác a činností, ku ktorým sa touto zmluvou zaviazal. Ak zhotoviteľ poruší 

svoje povinnosti, ku ktorým sa touto zmluvou zaviazal, je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že činnosti vykonávané v zmysle tejto zmluvy budú vykonané riadne v zmysle príslušných 

predpisov. V prípade opodstatnenej výhrady objednávateľa k rozsahu a kvalite vykonaných prác je zhotoviteľ povinný 
bezodkladne zabezpečiť ich opätovné vykonanie na vlastné náklady. 

3. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná činnosti v zmysle tejto zmluvy riadne a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, 
zodpovedá za vady. Zhotoviteľ je bezodkladne po výzve objednávateľa povinný odstrániť vady na vlastné náklady. 

 
 
 

6. Odovzdávanie a preberanie predmetu zákazky 
 
1. Zhotoviteľ predkladá objednávateľom poverenej osobe najprv písomný a/alebo grafický návrh riešenia. Až po preskúmaní, 

posúdení a pripomienkovaní návrhu zástupcom objednávateľa a jeho prípadnom doladení objednávateľ písomne potvrdí 
súhlas s navrhovaným riešením v odovzdávacom protokole. Na základe tohto súhlasu môže zhotoviteľ začať realizovať 
predmet zakázky. 

2. Predmet zákazky sa považuje za odovzdaný ak sú odovzdané všetky jeho dielčie časti, aj predmet ako celok. Až po splnení 
týchto podmienok je možné odovzdať predmet zákazky ako celok. 
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7. Doba trvania zmluvy a možnosti je ukončenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že doba platnosti tejto zmluvy začína plynúť dňom podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka (tzv. povinné 

zverejnenie zmluvy). 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s najneskorším termínom ukončenia 31.8.2014. 

3. Táto zmluva môže skončiť: 
a) uplynutím dohodnutej doby jej trvania v zmysle ods. 2 tohto článku,  
b) písomnou dohodou, 
c) výpoveďou v zmysle ods. 3 tohto článku 
d) odstúpením od zmluvy v zmysle ods. 4 tohto článku. 

4. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

5. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, ak:  
a) druhá zmluvná strana hrubo poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy alebo 
b) druhá zmluvná strana opakovane menej závažne poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy a nápravu 

nezabezpečí ani po písomnom upozornení. 
6. Všetky úkony súvisiace so zánikom alebo zmenou tejto zmluvy musia mať písomnú podobu a musia byť druhej strane 

doručené, inak sú neplatné. Za doručenú sa považuje i písomnosť, ktorú druhá strana odmietla prevziať.  
 
 

 

8. Harmonogram plnenia 
 
Záväzný termín odovzdania predmetu zákazky je 31.8.2014. 

 
 

 

9. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výlučne písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne 

podpisujú. 
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zadávateľ a jednu Ing. Miriam Húšťavová, 

Dr.Vl.Clementisa 1279/2, 969 01 Banská Štiavnica 
4. Zmluvu možno meniť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 
5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 

Z. z. o ochrane osobných údajov. 
6. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve, sa na záväzkovo-právny vzťah ňou zriadený vzťahujú ustanovenia 

Obchodného zákonníka a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.  
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 
Príloha č. 1, Opis predmetu zákazky 

 
         
 

      V Banskej Štiavnici, dňa 23.6.2014 
 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 

Mgr. Monika Slížiková     Ing. Miriam Húšťavová 

starostka obce Devičany        
 



 

 4 

 

 

…………...........…………..…...….                        .......………………………………….. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 1:  
 

rastlinný materiál - 
stromy      

latinský názov druh farba 
výška 
[cm] kvitnutie 

počet 
ks 

Tiia tomentosa strom zelená, kvet-žltá 16 VI-VII 1 

Crataegus laevigata ´Pauls 
Scarlet´ strom zelená, kvet-ružová 4-6 V-VI 2 

      

rastlinný materiál - kry      

latinský názov druh farba 
výška 
[cm] kvitnutie 

počet 
ks 

Ligustrum vulgare ker zelená, kvet-biela 1,5 VI-VII 26 

Aronia melanocarpa ker 
zelená tmavo, kvet-
biela 2,5 V 3 

zmes krov         18 

Buxus sempervirens ker 
zelená tmavo, kvet-
biela 2,5 V 7 

Chaenomeles japonica ker 
zelena, kvet-
lososova 1,8 V-VI 1 

Campsis radicans popínavka 
zelena, kvet-
oranžová 6 VII-VIII 1 
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Rosa hyb. ker 
zelena, kvet-
biela,zlta,ruzova 1,5 VI-VIII 4 

Syringa vulgaris (kultivar) ker 
zelena, kvet-biela, 
fialova 2 IV-V 2 

Viburnum opulus "Roseum" ker 
zelená, kvet bielo 
ruzova 2 VI-VII 1 

Weigela hyb.  ker zelená, kvet-ružová 1,5 VI-VII 1 

Viburnum opulus "Roseum" ker 
zelená, kvet bielo 
ruzova 2 VI-VII 1 

 

rastlinný materiál - trvalky      

latinský názov druh farba 
výška 
[cm] kvitnutie 

počet 
m2 

trvalkové výsadby (celková 
plocha) trvalka škála 20-180 III-XI 250 

      
riešená plocha pred 
kostolom      

trávy      

latinský názov druh farba 
výška 
[cm] kvitnutie 

počet 
m2 

Calamagrostis acutiflora 
'Karl Forester'  tráva zeleno-žltá 125 VII-VIII 30 

Molinia arundinacea 
'Transparent' (Karl 
Forester) tráva zelená 180 VII-X 45 

Deschampsia caespitosa tráva zelená 70 V-VI 25 

Festuca glauca tráva strieborná 30 V-VI 25 

      

trvalky      

latinský názov druh farba 
výška 
[cm] kvitnutie 

počet 
m2 

Alchemilla mollis trvalka zelená, žltá 50 VI-VIII 30 

Aster dumosus "jenny" trvalka zelená, fialová 40 VIII-X 20 

Aster novi belgii "White 
ladies" trvalka zelená,biela 90 VIII-X 15 

Aster pringeli "Monte 
casino" trvalka zelená,biela 40 VIII-X 20 

Astrantia major trvalka 
zelená, 
striebornáružová 60 VI-VIII 30 

Bergenia cordifolia "Rose" trvalka zelená, ružová 30 II-IV 15 

Campanula lactiflora 
"Londdon Anna" trvalka 

zelená, biela-
ružová 120 VI-VIII 20 

Campanula persicifolia 
"Blue" trvalka zelená, modrá 15 VI-VII 30 

Echinacea purpurea "Alba" trvalka zelená, biela 60 VII-X 40 

Echinacea purpurea 
"Magnus" trvalka zelená, ružová 90 VII-X 40 

Iris germaniaca "Black 
night" trvalka zelená, fialová 80 V-VI 30 

Liatris spicata "Foloristan 
White" trvalka zelená, biela 80 VII-IX 25 

Liatris spicata "Kobold" trvalka zelená, biela 80 VII-IX 30 

Lupinus hyb.  trvalka zelená, biela, 50 VI-VI 25 
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fialová 

Monarda "Beauty of 
Cobham" trvalka zelená, ružová 120 VI-VIII 35 

Monarda hyb. 
"Schneewittchen" trvalka zelená, biela 100 VI-VIII 25 

Nepetha fasasenii trvalka 
zelená, svetlo-
modrá 30 V-XI 40 

Origanum vulgare trvalka zelená,fialová 40 VI-VIII 30 

Paeonia lactiflora trvalka 
zelená, biela, 
fialová 90 V-VI 10 

Papaver orientale "Papilon" trvalka 
zelená, biela, 
ružová 70 V-VI 25 

Perowskia atripicifolia trvalka zelená, fialová 100 VIII-IX 40 

Persycaria amplexicaule 
"Rosea" trvalka zelená, ružová 100 VI-IX 30 

Phlox paniculata 
"Rinjstroom" trvalka zelená, ružová 90 VII-IX 30 

Salvia nemorosa "Marcus" trvalka zelená, fialová 50 VI-VIII 60 

Sedum spectabile "Brilant" trvalka zelená, ružová 40 VIII-X 30 

Thymus vulgaris trvalka zelená, ružová 20 VI-IX 50 

Verbena bobnariensis trvalka zelená, fialová 125 VII-IX 30 

Veronica hyb. "Sunny 
Border Blue" trvalka 

zelená, fialová-
modrá 60 V-VIII 40 

Veronica longifolia "Pink 
Damask" trvalka zelená, ružová 90 VII-VIII 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riešená plocha pred 
Obecným úradom      

trávy      

latinský názov druh farba 
výška 
[cm] kvitnutie 

počet 
m2 

Calamagrostis acutiflora 
'Karl Forester'  tráva zeleno-žltá 125 VII-VIII 20 

Molinia arundinacea 
'Transparent' (Karl 
Forester) tráva zelená 180 VII-X 20 

Panicum virgatum "Heavy 
Metal" tráva zelená, strieborná 80 VII-IX 30 

      

      

trvalky      

latinský názov druh farba 
výška 
[cm] kvitnutie 

počet 
m2 

Alchemilla mollis trvalka zelená, žltá 50 VI-VIII 35 

Aster dumosus "jenny" trvalka zelená, fialová 40 VIII-X 30 

Aster novi belgii "White 
ladies" trvalka zelená, biela 90 VIII-X 25 
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Calamintha nepeta ssp. 
Nepeta trvalka 

zelená, 
svetlomodrá 30 VII-X 40 

Campanula persicifolia 
"Blue" trvalka zelená, modrá 15 VI-VII 30 

Gailardia hyb. trvalka zelená ,žlto červená 40 VI-IX 25 

Geranium hyb. trvalka zelená, biela 30 VI-VII 25 

Helenium hyb. "The 
Bishop" trvalka zelená, žltá 60 VI-IX 35 

Helenium hyb. "Moerheim 
Beauty" trvalka zelená, červená 90 VI-IX 45 

Hemerocallis hyb. trvalka 
zelená, oranžová, 
červená 60 VII-VIII 30 

Heuchera hyb. "Rachel" trvalka zelená, červená 30-40 VI-VIII 30 

Iris sibirica trvalka zelená, modrá 80 VI-VIII 40 

Liatris spicata "Foloristan 
White" trvalka zelená, biela 80 VII-IX 30 

Lupinus hyb.  trvalka 
zelená, biela, 
modrá 50 VI-VI 25 

Lysimachia punctata trvalka zelená, žltá 60 VI-VIII 30 

Monarda didyma "Scarlat" trvalka zelená, červená 120 VI-VIII 45 

Monarda hyb. 
"Schneewittchen" trvalka zelená, biela 100 VI-VIII 20 

Nepetha fasasenii trvalka 
zelená, svetlo-
modrá 30 V-XI 50 

Papaver orientale  trvalka zelená, červená 70 V-VI 30 

Persycaria amplexicaule 
"Firetail" trvalka zelená, červená 140 VII-XI 35 

Phlomis russeliana trvalka zelená, žltá 120 VI-VII 30 

Phlox paniculata "Ametyst" trvalka 
zelená, 
bledomodrá 70 VII-IX 30 

Rudbeckia fulgida 
"Goldsturm" trvalka zelená, žltá 70 VII-X 45 

Salvia nemorosa "Ost 
friesland" trvalka zelená, fialová 40 VI-VIII 50 

Sanguisorba officinalis trvalka 
zelená, bledo 
červená 120 VII-VIII 30 

Sedum hyb. "Jose 
aubergine" trvalka zelená, ružová 50 VIII-X 30 

Sedum spectabile "Brilant" trvalka zelená, ružová 40 VIII-X 25 

Veronica hyb. "Sunny 
Border Blue" trvalka 

zelená, fialová-
modrá 60 V-VIII 30 

Veronica spicata "Rotfuchs" trvalka zelená, červená 25 VI-VIII 30 

 

 

neastlinný materiál     

položka merná 
jednotka 

popis položky farba počet 
ks/množst
vo 

koly na upevnenie stromov ks 

3ks guľatého priemeru na 
každý strom, a 1 ks 
pologuľatého na spájanie 

hnedá 
svetlá 12 

chráničky na kmeň ks/m   jutovina 3 
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substrát kg/l 

zem vhodná na obohatenie 
súčasného substrátu 
(vrecovaný)   30 

organické hnojivo kg/l 

substrát obohatený o 
organické časti, vyzretý 
kompost, domáce zdroje     

hnojivo na trvalky balenie 

granulované hnojivo 
aplikované priamo pri 
výsadbe trvaliek   12 

hnojivo na stromy tabl.ks 
tablety zásobné aplikované 
priamo pri výsadbe    9 

hnojivo na kry tabl.ks 
tablety zásobné aplikované 
priamo pri výsadbe    6 

     

     

neastlinný materiál - práca     

položka merná 
jednotka 

popis položky farba počet 
ks/množst
vo 

výrub 13 ks tují ks 

výrub stromov s 
odvezením vyrúbaného 
materiálu   13 

dobrovoľnícka práca hod 

príprava substrátu, 
výsadba rastlín, 
rekultivácia trávnika, ai.   280 

koordinácia výsadieb hod 

koordinácia a kontrola 
prebiehajúcich prác a 
výsadieb   80 
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