
 

Zmluva o dielo 

Č. 71/2021 

uzavretá v súlade s ust. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica 

Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica 

IČO: 00332194, DIČ: .2020741294 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.4322035001/5600 

V zastúpení: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

Kontakt /mobil, mail): 0905 289 274, ocuzteplica@slovanet.sk,  

a 

 

Zhotoviteľ : HARTOM s.r.o. 

Adresa: Jazerná 1, 040 12  Košice 

IČO: 46105 450,  DIČ: 2023274473 

V zastúpení: Tomáš Harbuľák 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.,  IBAN: SK33 0200 0000 0034 5884 4559 

Kontakt /mobil, mail/: 0907 597 696, hartomsro@gmail.com 

 

Článok 1. 

Predmet zmluvy 

1/ Predmetom tejto zmluvy je vykonanie týchto prác Zhotoviteľom: „Revitalizácia sadových 

úprav“ za účelom vykonania uvedených prác. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prívod vody, elektr. 

energie a Objednávateľ  sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie včas podľa tejto 

zmluvy. 

 

Článok 2. 

Čas, spôsob plnenia a kvalita prác 

1/ Uvedené prácev čl. 1 tejto zmluvy bude Zhotoviteľ vykonávať pre Objednávateľa, na pozemku 

parc. reg. CKN č. 278/8, 278/14 v kat. území obce Zemplínska Teplica pre Objednávateľa v lehote do 

20. 10. 2021, podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie zmluvnými stranami. 

2/ Odovzdania prác – (napr. ukončenia konkrétnej činnosti sadových úprav a pod.) sa zúčastní 

Objednávateľ a Zhotoviteľ, do dvoch kalendárnych dní od ukončenia prác. 

3/ Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene. Objednávateľ je oboznámený s výškou 

rozpočtovej dokumentácie pred podpisom tejto zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy je PRÍLOHA č.1 – 

odsúhlasená rozpočtová dokumentácia s podpismi zmluvných strán. 
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4/ Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia vlastných pracovníkov a za 

dodržanie všetkých platných predpisov PO a BOZP, t.j. protipožiarnej ochrany a bezpečnosti ochrany a 

zdravia pri práci.  

5/ Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiadne pracovné náradie, PHM, ani stroje potrebné 

na vykonanie diela a tiež nezabezpečuje dopravu dodávateľa na pracoviská. Poskytnutie vlastných 

mechanizmov Objednávateľa musí byť vopred dohodnuté  so Zhotoviteľom. 

6/ Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi k vykonaniu dohodnutých prác v čl. 1, zdroj elektrickej 

energie a prívod vody, ak sa nedohodnú inak. 

7/ Objednávateľ poskytne informácie o existencii uloženia inžinierskych sietí, podložia a stavu 

pozemku pre realizáciu sadových úprav. 

8/ Na základe vzájomnej dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa,  všetky obmedzenia súvisiace 

s realizáciou sadových úprav znáša Objednávateľ. 

 

Článok 3. 

Cena za dielo 

1/ Na základe vzájomnej dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa,  za vykonanie diela Zhotoviteľom 

podľa tejto zmluvy, Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu podľa rozpočtovej dokumentácie 

včas, po ukončení diela. 

2/ Fakturáciu (za vykonané práce a náklady) Zhotoviteľ vykoná podľa schválenej rozpočtovej 

dokumentácie zmluvnými stranami po ukončení prác. Objednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu do 

14 dní od doručenia, na účet Zhotoviteľa, ak sa nedohodnú inak. 

 

Článok 4. 

Záverečné ustanovenia 

1/ Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou po vzájomnej dohode 

zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po uzavretí tejto zmluvy, každá 

zmluvná strana prevezme jedno vyhotovenie.  

2/ Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej a vážnej vôle, nikým 

nenútení, a na znak súhlasu s jej obsahom, ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V Zemplínskej Teplici dňa 06. 09. 2021 

 

 

....................................................                                                           .................................................... 

              Objednávateľ         Zhotoviteľ 


