
Zmluva o dielo  

č. 526/2019 

Na prípravu a realizáciu prác, uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších právnych predpisov 

 

 

uzatvorená medzi: 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Lovča 

Sídlo:   Obecný úrad Lovča, Gerometova 95,Lovča, 96621 

IČO:    00320820 

DIČ:   2020529709  

Kontaktná osoba: Ondrej Bahno                

Bankové spojenie: VÚB 

Číslo účtu: SK90 0200 0000 0032 7830 6454 

V zastúpení :   Ondrej Bahno, starosta obce 

    

 

Dodávateľ :   
     

Obchodné meno: Mateusz Bieniek-Arbor-Jobs 

Sídlo:   Fraňa Kráľa883/3 Žarnovica, 96681 

IČO:   46991441 

DIČ:   1085392341 

Bankové spojenie: VÚB 

Číslo účtu:  SK6002000000002292687957 

 

 

 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre obec Lovča 

Gerometova 95,Lovča, 96621, ošetrenie, výrub drevín v parku v centre obce Lovča v súlade 

s dokumentáciou – arboristické zhodnotenie aktuálneho stavu drevín, podľa zoznamu 

objednávateľa uvedený v prílohe č. 1 a  na základe cenovej ponuky vypracovanej na základe 

výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 27.05.2019.                          

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo je Príloha č.1: Zoznam prác, zoznam stromov 

,ktoré je potrebné vykonať a Príloha č.2: Cenová ponuka dodáva teľa. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a je pre tieto 

činnosti v plnom rozsahu odborne kvalifikovaný. V prípade, že zhotoviteľ použije na 

vykonanie činnosti podľa tejto Zmluvy o dielo svojich alebo iných zamestnancov zodpovedá 

za poskytnuté služby a činnosti tak, akoby ich vykonal sám. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, špecifikácie dodané 

objednávateľom, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií 

a podmienky tejto Zmluvy o dielo. 



5. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží vyhlášku č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov a normu STN 837010 s názvom: Ošetrovanie, udržiavanie 

a ochrana stromovej vegetácie. 

6. Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé práce na základe vypracovanej cenovej ponuky ktorá 

bola vybraná objednávateľom ako najúspešnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných 

v tejto Zmluve o dielo. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne vykonané 

činnosti a služby v zmysle tejto Zmluvy o dielo 

 

 

Čl. II. 

Cena 

 

1. Cena za dielo riadne vykonané podľa podmienok stanovených touto zmluvou je stanovená 

dohodou oboch strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky NR SR č. 

87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva. 

2. Zhotoviteľ vykoná predmet diela :   

Ošetrenie, výrub drevín podľa zoznamu objednávateľa uvedený v prílohe č. 1. Dohodnutá 

cena za zhotovenie diela je 5570,- €  slovom (päťtisícpäťstosedemdesiat eur )         

Zhotoviteľ nie je platca DPH. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa týkajúce sa 

plnenia predmetu tejto zmluvy, vrátene dopravných, mzdových nákladov a nákladov na 

predmet zmluvy. Celková cena sa nemôže navýšiť ani za predpokladu zvýšenia cien 

vstupných materiálov. 

3. Predpokladom na úhradu za vykonané dielo bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po 

splnení predmetu tejto Zmluvy o dielo. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným predpisom, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie 

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov, aby spĺňala daňový doklad.  Preberací 

protokol vykonaných prác, podpísaný odberateľom  je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

5. Faktúra bude vystavená v platnej mene euro. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude 

vykonaná v platnej mene euro. 

6. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený 

v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie 

fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa označeného 

v úvodných ustanoveniach zmluvy, 

 

 

 

Čl. III. 

Doba plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet diela uvedeného v čl. I. tejto zmluvy 

v dohodnutom čase, a to od: 01.6.2019 do: 30.08.2019, presnejšie podľa harmonogramu, 

ktorý si obe strany odsúhlasia. 

2. Jednotlivé činnosti budú časovo vykonávané podľa potrieb v závislosti na poveternostných 

podmienkach. 

 



Čl. IV. 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. I. tejto zmluvy vo vlastnom mene, na svoje 

náklady a na vlastnú zodpovednosť. 

2. Pri vykonávaní diela zhotoviteľ postupuje tak, že je viazaný pokynmi objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vzniknutý drevný odpad bude uložený v kopách pri strome. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších právnych predpisov. 

 

Čl. V. 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ prevezme vykonané práce na základe zápisu o vykonaných prácach, pri 

preberaní zákazky budú prítomný: objednávateľ, dodávateľ. Zápis o prevzatí prác bude 

platný až po podpise zápisu. 

 

 

Čl. VI. 

Záručná doba 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prevedených prác podľa tejto zmluvy. 

2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie, vady diela bez 

zbytočného odkladu. 

4. Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť za prípadný vznik škody spôsobenej neodborným 

vykonaním prác, a je povinný škodu v plnej miere uhradiť podľa odborného posudku  

a vyčíslenia finančnej škody. 

 

 

Čl. VII. 

Zmluvné pokuty 

 

1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu bo výške 0,05% z dohodnutej ceny 

diela za každý deň prekročenia lehoty, stanovenej v Čl. III, bod 1 tejto zmluvy. 

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za predmet diela, má zhotoviteľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania 

 

 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom 

rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 

vyhotovenia. 



4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a po 

zverejnení na Centrálnom registri zmlúv, ako povinnosť objednávateľa .  

5. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č.1 : Zoznam prác, ktoré je potrebné 

vykonať a Príloha č.2: Cenová ponuka. 

 

 

 

 

 

V Lovči, dňa      V Lovči, dňa  

 

Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

________________________   ___________________________ 

Ondrej Bahno      Mateusz Bieniek 

                                      

 

 

 

  


