
Zmluva o dielo č. 023/2022 

uzavretá  na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  Obec Dvorianky 

                         Lipová 79/1, Dvorianky 076 62 

                         IČO: 00331511 

 DIČ:  2020724288 

 Bankové spojenie: SK 83 5600 0000 0042 5163 1008 

 Konajúci /plná moc: Gabriel Čverčko, starosta obce 

 Kontakt /mobil, e-mail/: 0907 163 493, obecdvorianky@centrum.sk 

 

Zhotoviteľ : atelier HAPLUS, s.r.o. 

so sídlom Pribinova 686/1,  078 01 Sečovce 

IČO: 47 665 424   DIČ: 2024031724   IČ DPH: SK2024031724 

V zastúpení: Ing. Adrián HRINDA, konateľ spoločnosti, 

Bankové spojenie: TATRA BANKA, IBAN, SK51 1100 0000 0029 2090 7915 

Kontakt /mobil, e-mail/: +421(0)907 622 232, info@atelierhaplus.sk 

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

oddiel: Sro, vložka č. 35177/V 

 

 

 

Článok 1. 

Preambula 

Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom, ako 

úspešným uchádzačom  na predmet zákazky: 

Verejný park v obci Dvorianky 

Túto zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s Výzvou na predloženie ponuky 

vrátane jej príloh (ďalej len ,,Výzva"), v súlade s vysvetleniami Výzvy a súvisiacich dokladov 

a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného 

uchádzača. 

 

 

Článok 2. 

Predmet zmluvy 

1/ Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len ,,Zmluvy") je objednanie nižšie uvedených 

sadovnícko – architektonických prác Objednávateľom  a vykonanie uvedených sadovnícko – 

architektonických prác Zhotoviteľom a to : 01. Práce a dodávky HSV 

                                                               Zemné práce 

                                                               Komunikácie 

                                                               Ostatné konštrukcie 

                                                               Sadové úpravy 

                                                                     02. Realizácia sadových úprav 

                                                                           Špecifikácia rastlinného materiálu 

                                                                           Ostatný materiál 

 

 2/ Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pred začatím výkonu prác podľa tejto zmluvy 

stavenisko  a  za vykonanie prác zaplatiť dohodnutú a uvedenú cenu v tejto zmluve včas. 
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Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri 

realizácii predmetu Zmluvy  v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú 

poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

 

 

 

Článok 3. 

Čas, spôsob plnenia a kvalita prác 

1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy pre Objednávateľa 

v lehote do 2 mesiacov (oktober 2022) od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska 

a podľa časového harmonogramu sadovnícko – architektonických prác (ďalej len 

harmonogram), ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný. Termín začatia sadovnícko 

– architektonických prác na pozemku parc. reg. CKN č. 152 v kat. území/obce Dvorianky je  

nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska. V prípade 

nepredvídaných okolnosti (pandémia COVID-19, nepriaznivé poveternostné podmienky, 

nemoc a pod. na strane Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa), Zmluvné strany sú si povinné 

oznámiť navzájom zmenu lehoty  na začatie, pokračovanie a ukončenie prác v deň, alebo 

najneskôr  24 hod.  od zistenia dôvodov.  

2/ Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený s projekt. dokumentáciou a 

rozpočtom pred podpisom tejto zmluvy, ak sú súčasťou tejto Zmluvy.  

3/ Zmluvné strany ak dohodli vykonanie prác (Čl. 2) bez projekt. dokumentácie, 

súčasťou tejto Zmluvy je iba rozpočet, ktorý sa odsúhlasuje podpisom strán na rozpočte. 

4/ Objednávateľ je povinný poskytnúť informácie o existencii uloženia inžinierskych sietí 

(za čo aj v plnom rozsahu zodpovedá), a o stave pozemku, pred realizáciou prác. 

5/ Podľa dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa, všetky obmedzenia súvisiace 

s realizáciou výkonu dohodnutých prác, nezavinené Zhotoviteľom, znáša Objednávateľ. 

6/ Zhotoviteľ vykoná práce podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene. Za účelom zahájenia 

výkonu prác (Čl. 2), po odsúhlasení projekt. dokumentácie, alebo dohodou (bez 

dokumentácie). 

7/ Práce, ktoré sa majú vykonať nad rámec dohody podľa Čl. 2 sa musia vopred pred 

vykonaním odsúhlasiť a doplniť do rozpočtu aj cenou (dodatočným podpisom Zmluvných 

strán), aj táto dodatočná cena je splatná s celkovou cenou za výkon práce. 

8/ 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. 

9/ Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia vlastných zamestnancov a 

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

ochrany a zdravia pri práci.  

10/ Odovzdanie prác podľa tejto Zmluvy (napr. ukončenie sadových úprav a pod.) sa 

vykoná v deň ukončenia prác Zhotoviteľom v prítomnosti Objednávateľa, alebo jeho 

splnomocneného zástupcu (písomné splnomocnenie), najneskôr však do troch dní od 

ukončenia prác.  Odovzdanie prác sa vykoná zápisnične, kde sa uvedú vady. Ak nie sú vady 

na odstránenie, zápisnica sa nemusí vyhotoviť, potom platí - práce sa vykonali bez vád. 

 

Článok 4. 

Cena za dielo 

1/ Podľa dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa,  za vykonanie diela Zhotoviteľom podľa 

tejto zmluvy, Objednávateľ po predložení faktúry (po ukončení prác) zaplatí fakturovanú sumu 



podľa tejto zmluvy (Čl. 3 ods. 7, príp. aj ods. 8, ak práce boli dohodnuté),  na účet Zhotoviteľa 

do 14 dní od doručenia faktúry, inak je povinný, z celkovej ceny za celkový výkon práce, 

zaplatiť za každý omeškaný deň 0,1 %, až do uhradenia celkovej ceny, ak nebude iná písomná 

dohoda. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy: 

 

 

Cena bez DPH      5377,61 Eur  

DPH 20%                1075,52 Eur 

Cena spolu           6453,13 Eur 

 

  

Článok 5. 

Záverečné ustanovenia 

            1/ Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa 

riadia ustanoveniami zákona číslo 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ďalšími osobitnými predpismi platnými v SR 

2/ Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len písomnou formou po vzájomnej 

dohode Zmluvných strán. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po uzavretí tejto 

Zmluvy, každá Zmluvná strana prevezme dva rovnopisy.  

3/ 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. 

4/ Svojím podpisom na tejto Zmluve Zmluvné strany potvrdzujú  prevzatie projektovej 

dokumentácie s rozpočtom, potvrdzujú odsúhlasenie prác a ceny v rozpočte. Ak sa projektová 

dokumentácia  nevyhotovuje, súčasťou tejto Zmluvy je dohodnutý rozpočet s odsúhlasením 

prác (aj príp. aj dodatočných prác s cenou) a ceny za vykonané práce.  

 

V Dvoriankach,  dňa  12. 8. 2022 

 

 

 

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

                   Objednávateľ                                                                                 Zhotoviteľ 

  

 

Príloha č. 1 - rozpočet 

 

 

 



 

 


