
Strana 1 z 4 
 

ZMLUVA O DIELO č. 2/2017 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:  Obec Drienica 

                           Sídlo: Obecný úrad Drienica  168, 083 01 Sabinov 

                            IČO: 0326968 

                            DIČ: 2020543085 

                           Štatutárny zástupca:  Ing. Igor  Birčák, starosta 

                           Bankové spojenie: VUB Banka a.s. 

                           IBAN:  SK61 0200 0000 0000 2212 0572 

                         / ďalej len "objednávateľ"/  
 
 
Zhotoviteľ:      Záhradníctvo Iberis, s.r.o. 
 
                         Sídlo: Hviezdoslavova 17, 082 22 Šarišské Michaľany 

                         IČO: 44 797 150 
 
                         DIČ: 202 284 1711 
 
                         Štatutárny zástupca: Vladimír Lazor 
 
                         Bankové spojenie: Fio banka 
 
                         IBAN: SK0983300000002800725260 
 
                         / ďalej len "objednávateľ"/  
 
 

Preambula 
 

táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom : „Rekonštrukcia 
areálu multifunkčného ihriska- Drienica“  na poskytnutie služby podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25 
/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

Čl. I 
Účel a predmet dohody 

 
1) Predmetom zmluvy je sadovnícka úprava okolia multifunkčného ihriska v obci Drienica. 
2) Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, v rozsahu požadovanom objednávateľom podľa cenovej 
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ponuky- položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3) Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať v súlade s touto zmluvou a zaplatiť 
zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve. 

Čl. II 
Cena za vykonanie diela 

1. Objednávateľ zaplatí za vykonané dielo celkovú sumu, vo výške zodpovedajúcej platným 
právnym predpisom, podľa cenovej ponuky zhotoviteľa: 

  
Cena predmetu diela : 14 981,65 eur 
slovom: štrnásťtisícdeväťstoosemdesiatjeden eur a šesťdesiatpäť centov. 
 
       2. cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z.o cenách v znení 
 neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o 
 cenách, podľa výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna a záväzná počas platnosti 
 zmluvy. 
       3. V prípade výskytu nárokov na súťažou neocenené práce( naviac práce), zhotoviteľ na 
 požiadanie objednávateľa vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platnými právnymi 
 predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude táto cena premietnutá do dodatku k 
 Zmluve o dielo. 
       4.  Cena dodávky a práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy- naviac práce, 
 môžu byť vykonané až po ich vzájomnom odsúhlasení. 
       5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové 
 ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu. 
 

Čl. III 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
1. Úhrada za dielo bude zrealizovaná na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom. Faktúra 

 bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa dohodol so 
 zhotoviteľom na dvoch úhradách za dielo, nasledujúcim spôsobom: prvá čiastka vo 
výške  8.000,- eur po podpísaní a zverejnení zmluvy, druhá čiastka 6981,65 eur po 
odovzdaní diela objednávateľovi. 

2. Záverečná faktúra bude vystavená na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác. 
3. Faktúry budú hradené objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet 

 zhotoviteľa. 
 

ČL.IV 
Lehota vykonania diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v kvalite a v prevedení podľa podmienok 
dohodnutých v zmluve v termíne do 31.12.2017 
 
2. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z 
dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, 
počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v záhradníckych prácach. Za zlé 
poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná 
teplota klesne pod bod mrazu. 
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ČL.V 
Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

 
1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, v 
požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. 
 
2, Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. 
Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi prostredníctvom odovzdávacieho protokolu. 

 Čl. VI 

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

1,Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa 
na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok. 

2, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa 
ustanovení tejto zmluvy a bez vád. 

3, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi. Za závady 
vzniknuté po odovzdaní diela zhotoviteľ nezodpovedá, nakoľko je to verejné priestranstvo, 
dostupné širokej verejnosti a zvieratám, ktoré môžu dielo poškodiť či zničiť. 

4, Záruka na rastliny je tri mesiace od výsadby. Záruka sa dá predĺžiť iba v prípade pravidelnej 
údržby a to 3 až 4 krát do mesiaca. Údržba je osobitne platená služba a nie je súčasťou tejto zmluvy. 

 

Čl. VII 

Sankcie 

1,V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň omeškania. 

2, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z 
omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 
 
3, ak v priebehu prác odstúpi od zmluvy, ma zhotoviteľ nárok na odškodnenie vo výške skutočne 
prevedených prác, nakúpený materiál naviac sa do odškodnenia nezaratúva. 
 

Čl. VIII 
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. 
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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,Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým 
zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 
 
5,Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený 
dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 
 

Čl. IX 
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. 
5) Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť v deň jej 

zverejnenia na webe objednávateľa. 
 
 
 
V Drienici dňa:  9.10.2017 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Birčák     Vladimír Lazor 
starosta obce 
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