
 

     Zmluva o dielo  

 

OBJEDNÁVATEĽ 

Názov:            Obec Šarišské Dravce  

Adresa:            082 73  Šarišské Dravce 109   

IČO:               00327794 

DIČ:               2020732241 

V zastúpení:       Mgr. Marko Angelovič, starosta obce  

Bankové spojenie: Názov banky: Prima banka Slovensko a.s. 

                                  Číslo účtu: 3400672002/5600 

                                  IBAN: SK79 5600 0000 0034 0067 2002 

Telefonický kontakt:  051/4597221 

emailov  kontakt:   ocu@sardravce.sk 

Kontaktná osoba:    Mgr. Marko Angelovič 

telefonický kontakt:  0911 331 271  

 

ZHOTOVITEĽ  

Obchodné meno:  Martin Haborák - Gardeniero 

Sídlo:               082 73  Šarišské Dravce 250    

IČO:                46173137     

DIČ/IČ DPH:        1073188039 

Registrácia: 

V mene zhotoviteľa:     Martin Haborák 



Bankové spojenie:      SK92 0200 0000 0039 1759 6655   

Telefonický kontakt:    0903 461 121 

Emailový kontakt:       info@gardeniero.sk 

Zhotoviteľom určená zodpovedná osoba:  Martin Haborák 

( ďalej len ,,zhotoviteľ" ) 

( objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako ,,zmluvné strany") 

 sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení ( ďalej len ,,zmluva") v nasledovnom 

znení: 

Článok I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1.1 Zhotoviteľ  poskytuje komplexné služby v oblasti záhradníctva, budovania športovísk, 

futbalových ihrísk dodávku, montáž a servis záhlavových zariadení. 

1.2 Objednávateľ má záujem, aby pre neho zhotoviteľ vykonal dielo podľa tejto zmluvy, 

za čo sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi odplatu za dodanie diela podľa 

ustanovení tejto zmluvy. 

1.3 Medzi objednávateľom a zhotoviteľom pred podpisom tejto zmluvy prebehla 

vzájomná komunikácia, predmetom ktorej bolo dojednanie podstatných náležitostí tejto 

zmluvy. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu komunikáciu 

a dojednania v celom rozsahu a zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri plnení si 

svojich povinnosti a uplatňovaní práv výhradne podľa tejto zmluvy, ak táto zmluva 

neuvádza niečo iné. 

     Článok II 

         PREDMET ZMLUVY  

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo – rekonštrukciu trávnika, 

dodávku rozvodov - príprava k zavlažovaciemu systému na školskom ihrisku pri ZŠ s MŠ 

Šarišské Dravce. Presný rozsah diela, ktoré sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť 

zhotoviteľ pre objednávateľa, je uvedený v Ponuke, ktorú vyhotovil zhotoviteľ pre 

objednávateľa, ktorú objednávateľ schválil, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. Ponuka 

tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.  



2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dodanie diela 

zmluvnú cenu dohodnutú v článku IV tejto zmluvy.  

Článok III 

ČAS A  MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo v rozsahu článku II tejto zmluvy dňa:  

25.6.2019. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi do dňa: 31.08.2019. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vykonaním diela odo dňa uvedeného v článku III ods. 

3.1 tejto zmluvy. Zmluvné strany o začatí vykonávania diela zhotoviteľom 

podpíšu ,,Zápis o začatí vykonávania diela ", ktorý tvorí prílohu č. 2 časť A k tejto zmluve. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo v deň, keď ho zhotoviteľ na to vyzve, pričom 

o odovzdaní diela bude spísaný ,, Zápis o ukončení vykonávania diela o odovzdaní diela", 

ktorý tvorí prílohu č. 2 časť B k tejto zmluve. 

3.5  Miestom zhotovenia diela je:  školské ihrisko pri ZŠ s MŠ Šarišské Dravce. 

3.6  V deň, keď má zhotoviteľ začať realizovať dielo podľa článku III ods. 3.1 tejto 

zmluvy, sa objednávateľ zaväzuje umožniť začatie vykonania diela zhotoviteľovi. V 

prípade, že objednávateľ neumožní zhotoviteľovi začatie vykonania diela v deň, keď má 

zhotoviteľ začať realizovať dielo podľa článku III ods. 3.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ sa 

nedostáva do omeškania s plneniami podľa tejto zmluvy a termín odovzdania diela 

zhotoviteľom sa nedostáva do omeškania s plneniami podľa tejto zmluvy a termín 

odovzdania diela zhotoviteľom sa predlžuje o počet pracovných dní, počas ktorých bol 

objednávateľ v omeškaní s umožnením začatia vykonania diela zhotoviteľom.  

3.7 Ak príde v priebehu realizácie diela k zmenám v rozsahu plnenia diela z dôvodu na 

strane objednávateľa ( najmä z dôvodov zmeny rozsahu diela zo strany objednávateľa), sú 

zmluvné strany povinné spoločne stanoviť rozsah prác, materiálu a iných nevyhnutných 

vstupov, nový termín odovzdania diela a novú cenu diela v písomnom dodatku k tejto 

zmluve. V prípade, že nedôjde z akéhokoľvek dôvodu k dohode zmluvných strán o 

zmluvných podmienkach, ktoré majú byť predmetom dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné 

strany zaviazané podľa platných a účinných ustanovení tejto zmluvy.  

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela najmä 

v prípade: 



3.8.1 Vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a 

tieto ich nemôžu ovplyvniť. 

3.8.2 Nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu odovzdaného 

diela. 

3.8.3 Príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi 

správnymi orgánmi alebo miestnym správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním 

resp. nekonaním zhotoviteľa. 

3.8.4 Neposkytnutia včasného spolupôsobenia objednávateľom alebo v prípade 

omeškania sa objednávateľa so zaplatení ceny diela resp. jej časti. 

3.8.5 Ak sa účastníci zmluvy dohodnú  na predĺžení termínu odovzdania diela. 

3.9 Termín odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi sa predlžuje o počet 

pracovných dní, počas ktorých z dôvodov na strane objednávateľa alebo dôvodov 

uvedených v článku III ods. 3.7 a/alebo 3.8 tejto zmluvy nemohol zhotoviteľ dielo 

vykonávať. 

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ neprevezme protokolárne dielo podľa 

tejto zmluvy z dôvodov na jeho strane, považuje sa dielo odovzdané v deň, keď malo 

dôjsť k odovzdaniu diela podľa tejto zmluvy. 

      Článok IV 

     CENA DIELA  A  PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Celková cena diela stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov je vo výške 2 900,- EUR, slovom: dvetisícdeväťsto 

EUR. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi vzniká nárok na odmenu za zhotovenie 

diela alebo nasledovne: 

4.2.1 Celá suma 100 % z ceny diela podľa článku IV ods. 4.1 zmluvy je splatná najneskôr 

v lehote 14 dní odo dňa odovzdania diela podľa článku III ods. 3.2 zmluvy na základe 

faktúry vystavenej zhotoviteľom na ťarchu objednávateľa po odovzdaní diela. 

4.3 Objednávateľ hradí cenu diela na základe zhotoviteľom vystavených faktúr 

vystavených zhotoviteľom. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti dané všeobecne 

záväznými predpismi alebo touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť do 3 

pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi faktúru na prepracovanie. Po 



doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti. Objednávateľ nie je v 

omeškaní s úhradou faktúry po dobu omeškania zhotoviteľa s doručením faktúry 

objednávateľovi.  

4.4 Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň pripísania sumy v prospech účtu zhotoviteľa 

uvedeného v zmluve alebo úhrada v hotovosti k rukám zhotoviteľa, ak to právne predpisy 

umožňujú. 

4.5 Súčasťou dohodnutej ceny sú výhradne práce a materiál podľa rozpočtu, ktorý je 

súčasťou ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Ak príde v priebehu realizácie 

diela k zmenám v rozsahu plnenia diela z dôvodu  na strane objednávateľa sú zmluvné 

strany povinné postupovať v súlade s článkom III ods. 3.7 tejto zmluvy. 

4.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované rozpracovania diela a už 

zapracovaných častí diela.      

     Článok V 

    PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA A OBJEDNÁVATEĽA 

5.1 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 551 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli 

predovšetkým nasledujúce páva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa: 

a) Zhotoviteľ ako oprávnená odborná právnická osoba potvrdzuje a vyhlasuje, že spĺňa 

všetky podmienky pre riadne plnenie predmetu diela. 

b) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať podľa zmluvy, ponuky, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 k zmluve a pokynov objednávateľa. Ak zhotoviteľ postupuje podľa 

projektovej dokumentácie, ktorú mu dodal objednávateľ poskytol. 

c) Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi na mieste vykonania diela v mieste 

podľa článku III ods. 3.5 tejto zmluvy využitie pripojenia k elektrickej sieti ( zásuvka 

220V, 20A), a požadovaný zdroj vody podľa návrhu zhotoviteľa, a to od okamžiku začatia 

dodania diela ( článok III ods. 3.1 zmluvy) až do času odovzdania diela ( článok III ods. 

3.2 zmluvy). 

d) Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela na základe svojich odborných znalostí dospeje k 

zisteniam, že projektová dokumentácia, pokyny objednávateľa  majú nedostatky, 

upozorní na to objednávateľa. Objednávateľa je povinný bezodkladne na mieste 

prostredníctvom zodpovednej osoby vyjadriť, či má zhotoviteľ napriek jeho upozorneniu 

nedostatkov v realizácii diela pokračovať, alebo objednávateľ zabezpečí odstránenie 



zhotoviteľom vytýkaných nedostatkov. V prípade, ak ma zhotoviteľ napriek svojmu 

upozorneniu o nedostatkoch na základe pokynu objednávateľa pokračovať v realizácii 

diela, zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré spôsobilo použitie vecí odovzdaných 

mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol získať. 

e) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela bude postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a 

podmienky tejto zmluvy. 

f) Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce, ak by hrozilo nebezpečenstvo vzniku škody 

väčšieho rozsahu, a to do doby, kým bude vykonaná náprava a o tejto skutočnosti 

bezodkladne (ihneď) informovať objednávateľom určenú zodpovednú osobu. 

g) Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so všetkými podkladmi, podľa ktorých sa 

uskutočňuje realizácia diela, ktoré mu objednávateľ poskytol. 

h) Zmluvné strany sa zaväzujú pri realizácii diela poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a 

informačnú povinnosť na plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy prostredníctvom nimi 

určených zodpovedných osôb uvedených pri identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve. 

Zmluvné strany sa zaväzujú  zabezpečiť účasť určených zodpovedných osôb pri 

realizácii diela tak, aby určené zodpovedné osoby poskytli súčinnosť a informačnú 

povinnosť okamžite na mieste. 

5.2 Priebežná kontrola realizácie diela bude vykonávaná priebežne počas realizácie diela, 

za účasti zodpovedných osôb objednávateľa a zhotoviteľa. Záznamy z kontrol sa musia 

vyhotoviť písomne len v prípade, ak na tom zmluvné strany budú trvať. 

5.3 Ak všeobecne záväzné právne predpisy stanovujú vykonanie skúšok, revízií a atestov 

na osvedčenie dohodnutých vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok 

bezprostredne predchádzať prevzatie diela. Za úplnosť týchto skúšok a ich výsledok plne 

ručí zhotoviteľ. V prípade, že sa objednávateľ nezúčastní na vykonaní skúšok, revízií a 

atestov vykoná skúšky, revízie a atesty zhotoviteľ bez účasti objednávateľa, pričom 

objednávateľ nemá nárok požadovať vykonanie opakovaných skúšok, revízií a atestov za 

prítomnosti objednávateľa. 

5.4 Na prevzatie dokončeného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 1 

pracovných deň vopred prostredníctvom určenej zodpovednej osoby objednávateľa. Pri 

prevzatí diela zmluvné strany podpisujú ,, Zápis o ukončení vykonávania diela a 

nedorobky a termín do akého majú byť tieto vady a nedorobky odstránené. Do času kým 

bude mať dielo vady alebo nedorobky nie je objednávateľ povinný dielo prevziať. 



5.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku pomoc a súčinnosť potrebnú 

na riadnu a včasnú realizáciu diela či jeho časti. 

            Článok VI 

    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že bude 

mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od objednávateľa alebo poskytnutím súčinnosti objednávateľa, ak zhotoviteľ 

vynaložil všetku odbornú starostlivosť na zistenie toho, že dodané podklady alebo 

objednávateľom poskytnutá súčinnosť sú nevhodné, prípadne na nevhodnosť podkladov 

objednávateľa alebo nesprávnosť súčinnosti objednávateľa upozornil a ten na ich použití 

trval resp. súčinnosť nezmenil podľa odporúčaní. 

6.4 Pre prípad vád na diele dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád alebo ak nebudú vady a 

nedorobky odstránené v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť 

odstránenie vád u iného zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa diela.  

6.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky vady bez zbytočného odkladu, alebo dokončiť 

všetky nedorobky, ktoré uplatní objednávateľ v oprávnenej reklamácii. 

6.6 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli n a poskytnutí záruky na dielo zhotoviteľom v 

trvaní 24 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom v prípade, ak 

počas doby záruky podľa tohto ustanovenia zmluvy objednávateľ zabezpečil u zhotoviteľa 

vykonanie každoročných servisných prehliadok v čase zazimovania diela pred prvými 

mrazmi, o ktorých zhotoviteľ vystaví objednávateľovi potvrdenie. Vykonanie 

každoročných servisných prehliadok nie je súčasťou odmeny za dodanie diela podľa tejto 

zmluvy a ich vykonanie pre účely poskytnutia záruky podľa  tohto ustanovenia zmluvy 

je povinný preukázať objednávateľ. 

6.7 Nároky objednávateľa zo záruky na dielo podľa tejto zmluvy sú vylúčené, ak: 

6.7.1 dielo alebo jeho časť boli použité spôsobom, ktorý je v rozpore s postupmi 

uvedenými v dodanom užívateľskom návode 



6.7.2 porucha na diele alebo jeho časti bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo 

neodbornou opravou, 

6.7.3 porucha na diele alebo jeho časti bola spôsobená úmyselným poškodením zo strany 

objednávateľa alebo tretej osoby, 

6.7.4 porucha na diele alebo jeho časti bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených 

technických podmienok ( prepätie zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a pod.), 

6.7.5 na diele alebo jeho časti bol vykonaný servisný zásah objednávateľom alebo treťou 

osobou, ktorá nie je na uvedenú činnosť odborne a technicky spôsobila alebo 

autorizovaná 

6.7.6 na diele alebo jeho časti boli odstránené, pozmenené alebo nečitateľné identifikačné 

štítky alebo nálepky zhotoviteľa, výrobcu alebo distribútora, 

6.7.7 porucha na diele alebo jeho časti bola zapríčinená tým, že objednávateľ napriek 

upozorneniu zhotoviteľa do diela zavlažovacieho systému vpúšťa nedostatočne filtrovanú 

vodu, minimálna jemnosť filtrácie je 80mcr 

6.7.9 objednávateľ v čase keď požiada zhotoviteľa o vykonanie záručnej opravy je v 

omeškaní čo i len v časti s úhradou odmeny za vykonanie diela podľa zmluvy. 

6.8 Vznik poruchy v záručnej dobe je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu 

oznámiť zhotoviteľovi a uviesť, ako sa porucha prejavuje. Bez súhlasu zhotoviteľa si 

nemôže nároky zo záruky voči nemu uplatňovať iná osoba než objednávateľ diela. 

Článok VII 

NÁHRADA ŠKODY 

7.1 Náhrada škody, ktorá vznikla porušením ustanovení tejto zmluvy sa bude riadiť 

ustanoveniami § 373 až ! 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný v zákonník v platnom 

znení 

7.2 Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná 

nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. 

Článok VIII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

8.1  Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana v prípade, že zamýšľa odstúpiť od 

zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvných povinnosti na strane druhej 



zmluvnej strany, je povinná vyzvať druhú stranu na dodatočne splnenie povinnosti a 

poskytnúť k tomu dostatočnú odstránenie vád neprimerane krátka, tak v lehote určenej po 

dohode objednávateľa a zhotoviteľa. V prípade nesplnenia povinnosti ani v tejto 

dodatočnej lehote môže oprávnená strana odstúpiť od tejto zmluvy. 

8.2 Podstatným porušením zmluvy je: 

a) Omeškanie zhotoviteľa s konečným dodaním diela o 10 pracovných dní, pričom 

omeškanie vzniklo na strane zhotoviteľa. 

b) Nekvalitné vykonanie prác, na ktoré objednávateľ opakovane ( aspoň 2 krát ) písomne 

upozornil zhotoviteľa. 

c) Omeškanie objednávateľa s úhradou platby viac ako 7 kalendárnych dní. 

d) Dôvodom na odstúpenie od zmluvy sú prípady, že druhá zmluvná strana prestane byť 

subjektom s plnou právnou spôsobilosťou, na jej majetok bol vyhlásený konkurz alebo 

návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, začalo 

konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 

8.3 Ak sa dôvod na odstúpenie vzťahuje iba na časť tejto zmluvy, môže zmluvná strana 

odstúpiť iba od tejto časti zmluvy,m na ktorú sa dôvod odstúpenia vzťahuje, pokiaľ sa 

nerozhodne odstúpiť od celej zmluvy. 

8.4 Pre prípad odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom 

postupe: 

a) Oprávnená strana oznámi písomne zdôvodnené odstúpenie na adresu druhej strany 

podľa tejto zmluvy. 

b) V prípade odstúpenia od tejto zmluvy objednávateľom má objednávateľ právo na 

dokončenie prác iným zhotoviteľom s tým, že preukázateľné náklady, ktoré mu 

prerušením prác a zmenu dodávateľa vznikli, pôjdu na ťarchu zhotoviteľa. 

c) Vo vlastníctve objednávateľa zostane už zhotovená časť diela a zhotoviteľa bude 

povinný vrátiť časť ceny za dielo zaplatenej objednávateľom, ktorá bude prevyšovať cenu 

už zhotovenej časti diela. 

Článok IX 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 

9.1 Oprávnená strana má právo vyžadovať zmluvné sankcie podľa tejto zmluvy len za 



dobu omeškania do účinnosti odstúpenia od zmluvy, prípadne do doby začatia 

odstraňovania vád iným zhotoviteľom. 

9.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za neplnenie zmluvných povinností druhou 

zmluvnou stranou si môžu uplatniť nasledujúce zmluvné sankcie: 

9.2.1 Zhotoviteľ si môže uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % 

denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry v termínoch 

podľa článku IV tejto zmluvy. 

9.2.2 Objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie 

dokončenia diela zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % denne z celkovej ceny diela za každý 

deň omeškania, maximálne však do výšky 20 % z ceny diela podľa tejto zmluvy. 

9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody 

vo výške prevyšujúcej vyčíslenú a uplatnenú zmluvnú pokutu. Uplatnením zmluvnej 

pokuty nie je dotknutá povinnosť zmluvných strán plniť záväzky vyplývajúce z tejto 

zmluvy.  

Článok X 

DORUČOVANIE 

10.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami, najmä akékoľvek oznámenia, výzvy, 

žiadosti ( ďalej spolu len ,,podanie") uskutočnené podľa tejto zmluvy, sa musia uskutočniť 

v písomnej forme. Podanie sa považuje za riadne uskutočnené, ak bolo doručené poštou, 

alebo elektronickou poštou, pričom každé z doručení je rovnocenné. Zmluvné strany sú 

oprávnené doručiť podanie, okrem spôsobu uvedeného v predchádzajúcej vete, aj 

osobne. 

10.2 Ak sa podanie  odoslané prostredníctvom pošty vráti odosielateľovi späť s 

vyznačením adresát neznámy alebo adresát neprevzal v odbernej lehote, bude sa podanie 

považovať za doručené v 3. ( tretí ) deň nasledujúci po dni, keď holo podanie odoslané  

na prepravu, a to bez ohľadu na to, či sa s podaním zmluvné strany oboznámili alebo nie, 

ak nie je doručenie podania preukázané skôr. Podanie odoslane prostredníctvom pošty sa 

adresuje vždy na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví tejto zmluvy strane. 

Odoslanie podania odosielajúca strana preukáže preložením podacieho lístku, a v prípade 

použitia fikcie doručenia uvedenej v prvej vete tohto bodu aj podaním, ktoré sa vrátilo 

späť odosielateľovi s vyznačením adresát neznámy alebo adresát neprevzal v odbornej 

lehote. 

10.3 Podanie, ktoré zmluvné strany doručujú osobne sa považuje za riadne doručené v 



deň,  ktorý zmluvná strana prevezme podanie a tento dátum vyznačí na origináli podania, 

na ktorej bude vyznačený dátum doručenia podania a podpis osoby, ktorá podanie 

prevzala. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia vykonaná prostredníctvom 

elektronickej pošty sa považuje za doručovanú v deň nasledujúci po odoslaní emailu. 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia bude doručovaná na adresy 

uvedené v tejto zmluve. Zmeny adries uvedených v tejto zmluve sú si zmluvné strany 

počas plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy v prípade zmeny povinné 

bezodkladne po zmene oznámiť. 

Článok XI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pre vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy platí právny 

poriadok platný v Slovenskej republike a podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej 

republiky. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka platnom v Slovenskej republike. 

11.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov a podpísaných 

oprávnenými osobami zmluvných strán. 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy 

neplatným, nedotýka sa to ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie novým účelu toho ustanovenia, ktoré sa stalo neplatným alebo neúčinným. 

Do tejto doby platí príslušná úprava vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky.  

11. 4 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zo zmluvných 

strán, ktoré majú všetky povahu originálu.  

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto zmluvu pred  jej podpisom riadne 

prečítali, porozumeli im a na znak súhlasu ju podpisujú a zaväzujú sa ich dobrovoľne 

plniť. 

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni 

a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 



zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v planom znení a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotoviteľa o zverejnení zmluvy na svojom 

webovom sídle, tak aby zhotoviteľ mohol uplatňovať svoje práva a plniť svoje povinnosti 

podľa tejto zmluvy riadne a včas.  

 

V Šarišských Dravciach  24. júna 2019 

 

 

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

zhotoviteľ                                    objednávateľ  

Martin Haborák – Gardeniero   v.r.                               Obec Šarišské Dravce  

082 73  Šarišské Dravce 250                                  Mgr. Marko Angelovič v.r. 

                                                                     starosta obce              

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


