
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami  

Objednávateľ:  

Obec Devičany  

935 04 Devičany č. 75  

V zastúpení: Ing. Dana Lančaričová  

IČO: 00587508  

DIČ: 2021041814 

bankové  spojenie: Prima banka a. s., Levice 
 

Číslo účtu: 7127032001/5600 

/ďalej, len objednávateľ / 
 

  

 

Zhotoviteľ: 

BJL Garden 

Okružná č. 4 

934 01 Levice 

IČO: 36253588 

DIČ: 2021716554 

bankové spojenie: mBank S. A. 

č. účtu: IBAN: SK98 8360 5207 0042 0298 3090 

zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, odd.Sro. vl. Č. 14010/T 

zastúpená: Branislavom Uhliarom 

/ ďalej len zhotoviteľ / 

 

Čl. I 

Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom 

ktorej je vykonanie diela pod názvom Revitalizácia verejnej zelene v obci Devičany. Touto 

zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa 

projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, prílohy č. 1 až 3 

a exteriérový návrh obecného cintorína.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne 

vykonané dielo prevziať. 

 

 

 

 



Čl. II 

Cena za vykonanie diela 
1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané 

dielo : 2833, 00 € 

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a 

náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si 

vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod..  

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto 

článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 15 dní odo dňa 

odovzdania diela. 

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať 

odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

 

 

Čl. III 

Termín plnenia diela 
1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne : 

03. 2017 až 06. 2017 

2. Tento termín nie je možné predĺžiť.  

3  Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných 

výsadbových prác.  

 

 

Čl. IV 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 
1. Zhotoviteľ vykoná výsadbové práce spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy, 

pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy. 

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore výsadbových prác a vybaví 

ich ochrannými pracovnými pomôckami.  

3. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom 

dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. 

 

 

Čl. V 

Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 

objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy 

objednávateľom zhotoviteľovi. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si 

dohodnú. 



3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k 

porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo 

k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny 

zhotoviteľa pri zhotovení diela.  

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia 

času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času 

plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela 

odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné 

záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí 

byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 

pre objednávateľa. 

 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

V Devičanoch , dňa 12.05.2017  V Levice , dňa 12.05.2017  

  

......................................... 
......................................... 

 

Ing. Dana Lančaričová 

Starostka obce 

Branislav Uhliar 

 

  

  

 


