
ZMLUVA O DIELO  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Obec Trstená na Ostrove 

   Hlavná č. 20 

   930 04 Trstená na Ostrove  

Zastúpený: Mgr. Zuzana Bónová – starostka obce  

IČO: 00305782 

DIČ: 2021139802 

 

     (ďalej len „objednávateľ) 

 

Zhotoviteľ:  Hoboth Zoltán 

    

 

    

     (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. I 

Predmet diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na základe tejto zmluvy o dielo nasledovné: 

    „Terénne úpravy, zemné práce v obci Trstená na Ostrove“ 

 

Čl. II 

Cena za vykonanie diela  

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ v hotovosti  zhotoviteľovi za 

vykonané dielo sumu vo výške 70,00 EUR s DPH, / slovom: sedemdesiat eur/. 

 

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác 

a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si 

vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a podobne.  

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať 

odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.  

 

 

 

 

 



Čl. III 

Termín plnenia diela 

 

1. Začatie prác:      dňom podpisu ZoD a deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 

2. Ukončenie prác: 30.09.2018 

 

Čl. IV 

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem 

vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení a to písomnou formou.  

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.  

 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z toho každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 

  

 

 

Objednávateľ       Zhotoviteľ 

 

V Trstenej na Ostrove, 04.09.2018  V Trstenej na Ostrove 04.09.2018 

 

 

 

 

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

     Mgr. Zuzana Bónová     Hoboth Zoltán 

          starostka obce            


