
Z M L U V A   O   D I E L O 
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších  

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

____________________________________________________________________________ 

 
Zmluvné strany 

 
1. Zhotoviteľ:    Ing. Ivana Kováčiková  
Sídlo:      Veľké Chlievany 6     
      956 55 Veľké Chlievany 
Zastúpený:     Ing. Ivana Kováčiková    
Rodné číslo:     886002/7429 
Bankové spojenie:    SLSP, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou 
číslo účtu:     SK42 0900 0000 0002 6376 9698 
Tel.:      0908242923      
E-mail:      ivanakovacikova2@gmail.com   
    
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
2. Objednávateľ:    Obec Veľké Chlievany 
Sídlo:       Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 
Štatutárny zástupca:                       Bc. Zuzana Flórová, starostka obce 
Bankové spojenie:          SLSP, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou 
číslo účtu:     SK3409000000000038521098 
IČO:      00311260 
DIČ:      2021054332  
Tel.:      038 / 760 23 86 
Fax:      038 / 760 23 86  
E-mail:     velkechlievany@velkechlievany.com 
      obecchlievany@slovanet.sk 
 

čl. I 
Úvodné ustanovenia 

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie projekt „Revitalizácia Parku Juraja Palkoviča s ohradou 
a osvetlením“ s vyhotovením projektovej dokumentácie, ktorá bude obsahovať súčasný stav Parku 
Juraja Palkoviča, kompozičnú analýzu, vegetačnú analýzu, návrh s ohradou a  hlavnou bránou 
oproti pamätníka s názvom Park Juraja Palkoviča, vedľajšou bránou od COOP Jednoty, chodník v 
parku, úpravu priestoru okolo pamätníka Juraja Palkoviča, revitalizáciu zelene v parku, umiestnenie 
mobiliáru, umiestnenie fitnes strojov, osvetlenie, sprievodnú správu a celkové náklady na projekt 
(rozpočet a výkaz – výmer). 

2. Dielo zhotoviteľ odovzdá v rámci dohodnutej ceny v elektronickej podobe a v troch paré. Za 
riadne odovzdané dielo sa považuje okamih, kedy objednávateľ potvrdí prevzatie diela svojím 
podpisom na odovzdávajúcom a preberacom protokole.  

 
 
 
 
 



čl. II 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto 
zmluvou vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v článku I tejto zmluvy a objednávateľ sa 
zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho 
vykonanie špecifikovanú v článku V tejto zmluvy.                                                                                                                                                          

 
čl. III 

Vykonanie a odovzdanie diela                                                      
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa dielo v rámci dohodnutej ceny v elektronickej 
podobe v požadovanom počte 3 paré. na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo riadne a včas 
v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela 
postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, 
ktoré sa na vykonanie diela vzťahujú a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa.  
2. Zhotoviteľ  vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie je 
viazaný pokynmi objednávateľa.                                                                                                                     
3. Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na vykonanie diela. Kúpna cena týchto vecí je 
zahrnutá v cene za vykonanie diela.                                                                                                                    
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 21.januára 2016 a v tento deň ho aj 
odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom 
dielo vykonať a odovzdať aj pred týmto dátumom.                                                                                                       
5. Pred odovzdaním vykonaného diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi oboznámiť 
sa s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky zapracuje do projektovej dokumentácie do 3 dní 
po tom čo sa o nich dozvedel tak, aby termín plnenia podľa bodu 4 čl. II  tejto zmluvy bol dodržaný. 
6. Miestom odovzdania diela  je adresa sídla objednávateľa uvedená v tejto zmluve. So súhlasom 
objednávateľa môže zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom mieste.                       
7. Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný dielo odovzdať.                              
8. Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo v prípade, ak má vykonané dielo vady, 
ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.                                                                                                                             

                                                                          čl. IV  
                     Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu                                                                    
1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním 
diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.                                                                        
2. Vlastníkom diela je až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním diela prechádza 
vlastnícke právo k vykonanému dielu na objednávateľa. 

čl. V 
                                                    Cena za vykonanie diela                                                                                                                             
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške stanovenej 
dohodou zmluvných strán v sume 400 EUR, slovom štyristo eur vrátane DPH.                                                
2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za vykonanie diela vzniká okamihom odovzdania diela.                        
3. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní od odovzdania 
diela, a to do 20. februára 2016 formou bezhotovostného prevodu na bankový účet zhotoviteľa 
uvedený v tejto zmluve.                                                                                                                        
4. Zhotoviteľ  bez nároku finančnej odplaty súhlasí s vyhotovením paré objednávateľom podľa 
potreby. 



čl. VI                                                                                                                            
Zodpovednosť za vady, záruka    

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností.                                                                                                              
2. Zhotoviteľ zodpovedá za projektové riešenie realizovaného diela po celú dobu existencie diela.                 
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití trval.                                                                         
4. Pre prípad vady diela počas celej doby existencie diela, dojednávajú zmluvné strany právo 
objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.                              
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť najneskôr do 10 dní po uplatnení 
reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne 
potvrdený zápis.  

čl. VII 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.                                
2. Objednávateľ má taktiež nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu nedodržania 
termínu odovzdania diela zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy. 

 
čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia  na webovom sídle obce  www.velkechlievany.com                                                                                                                                     
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.                                                                                                                                                                       
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.                                                                                                                           
4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží tri  
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.                                                                                                     
5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje 
ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

Vo veľkých Chlievanoch, dňa 07.01.2016                         Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 07.01.2016 

Objednávateľ:                 Zhotoviteľ 

 

....................................................            ....................................................... 
 Bc. Zuzana Flórová      Ing. Ivana Kováčiková 
     starostka obce   


