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ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

I. Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ: DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.  

Obchodná 9/17  

078 01 Sečovce 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN : SK93 0200 0000 0026 1871 1153 

IČO : 44 845 685 

DIČ : 202 284 6760 

IČ DPH : SK 202 284 6760 

 

Objednávateľ: Hotelová akadémia Jána Andraščíka 

Pod Vinbargom 3 

085 03 Bardejov 

IČO: 36 155 993 

                                    DIČ: 202 136 4598 

                                    IČ DPH: Nie je platcom DPH 

  

 

II. Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa  zabezpečí „Vytvorenie Náučnej preliezky"- dažďovej záhrady“a dodá exteriérové 

prvky v zložení 6 ks parkových lavičiek a 4 ks kvetináčov. 

Na školskom dvore sa realizuje aktivita „Náučná preliezka“ - vytvorenie dažďovej záhrady, tône - 

odvod dažďovej vody zo žľabov a zvodov, prívod do dažďovej záhrady. Návrh a dizajn vhodných 

opatrení prostredníctvom adaptačných opatrení na zmenu klímy implementovaných v školských 

areáloch. 

Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

III.  Ďalší záväzok zhotoviteľa 

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania 

tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

IV. Čas plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa tejto zmluvy v termíne:  
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Začiatok prác:   26.09.2014                           Ukončenie montáže: 31.10.2014 

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie 

je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.  

V. Spolupôsobenie objednávateľa 

Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-

technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v 

dotknutej časti areálu budúcej stavby. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie v odovzdaní doplňujúcich 

údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas 

spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia 

požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť 

vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu. 

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

VI. Cena a platobné podmienky 

Ceny za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – „Vytvorenie Náučnej preliezky- dažďovej 

záhrady“  a dodávka exteriérových prvkov sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. 

o cenách. 

Cena predmetu diela spolu s DPH : 

 

„Vytvorenie Náučnej preliezky – dažďovej záhrady“ - 3.000,- Eur s DPH (Tritisíc Eur) 

„Dodávka a montáž Exteriérových prvkov“ – 3.000,- Eur s DPH (Tritisíc Eur).  

 

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na 

úhradu vzniknutých nákladov.  

 

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, ktorá bude splatná do 3 dní od jej odoslania 

objednávateľovi.  

VII. Zodpovednosť za vady, záruka 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 
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Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 

IX. Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

Táto zmluva je platná od 25.9.2014 a účinná od 26.9.2014, dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia. 

 

V Bardejove,  dňa 25.9.2014 

 

       

Objednávateľ              Zhotoviteľ 


