
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: ZŠ s MŠ Krivany 
Krivany 1, 082 71 
IČO: 37876996 
DIČ: 2021673588 
Bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Lipany 
Č.účtu/IBAN: SK26 0200 0000 0016 3681 0556 
Zastúpená: Mgr. Mária Kromková, riaditeľka 
/ďalej len „objednávateľ"/ 

Zhotoviteľ: Ing. Milena Petríková, MSc - MILÉNIA 
Námestie sv. Martina 705/8, 082 71 Lipany 
IČO: 44385617 
DIČ:1040715126 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Lipany 
Č.účtu/IBAN: SK63 0900 0000 0005 0464 2533, BIC GIBASKBX 
/ďalej len „zhotoviteľ"/ 

ČI. I 

Predmet dohody 

1. Predmetom zmluvy je realizácia úprav okrasných drevín v areáli školy v dohodnutom 
rozsahu - úprava, presvetľovanie a tvarovanie 10 ks okrasných drevín (borievka -
juniperus). 

ČI. II 

Cena za vykonanie diela 

L Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané 
dielo sumu vo výške 1950€ (slovom jedentisícdeväťstopäťdesiat €). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná okrem prípadu, kedy má zhotoviteľ 
nárok účtovať si vyššiu sumu kvôli navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení 
tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela podľa bodu 1 tohto 
článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 7 dní odo dňa 
odovzdania diela. 

5. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby má zhotoviteľ právo účtovať 

objednávateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 
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ČI. III 

Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 
30,06,2019. 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 úprave 
okrasných drevín. 

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác. 

ČI. IV 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná úpravy okrasných drevín podľa tejto zmluvy na svoje náklady, pričom sa 
zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy. 

2. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a pri odovzdaní bude spísaný a podpísaný 
preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie a prevzatie diela. 

ČI. V 

Zodpovednosť 

1 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
a to písomnou formou. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných nedostatkov do 15 dní odo dňa 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť v čo najkratšom možnom 
termíne. 

ČI. VI 

Sankcie 

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby má zhotoviteľ právo účtovať 
objednávateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

či. vn 
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. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky 
a tým znemožňuje zhotoviteľovi realizáciu diela. 

4. Odstúpenie musí byť oznámené druhej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený 
dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 
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Č I . V I I I 

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 iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa 
a jedno pre objednávateľa. 

V Krivanoch, dňa 24.05.2019 

p A t t L A D K Á Š K O L A 

Zhotoviteľ 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU KRIVANY 
Dátum: 2 7 . 0 5 . 2 0 1 9 

Evidenčné číslu: 

Prílohy/listy: 
J 2 Í L l^sté 

Vybavujôt 
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