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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

(ďalej len „zmluva“) 

Zmluvné strany: 

Zhotoviteľ: 

Meno a priezvisko: 

Dát. narodenia: 

Trvale bytom: 

Číslo účtu: 

Ján Strečok 

 

(ďalej aj len „zhotoviteľ“) 

a 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Záhradnícke a rekreačné služby 

Sídlo: Švermova 45 

IČO: 00183075 

DIČ: 2020459221 

IČ DPH: SK2020459221 

Zapísaný v: Živnostenskom registri SR na Okresnom úrade Banská Bystrica, č. 601-8008 

Za ktorého koná: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie 

(ďalej aj len „objednávateľ“) 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

1. V tejto zmluve sa dielom rozumie vytvorenie databázy hrobových miest na cintorínoch

v správe objednávateľa. Výstup zahŕňa zber a spracovanie dát, vytváranie číselníkov

hrobových miest a vypracovanie evidencie v digitálnej forme.

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo

uvedené v čl. I tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl. I tejto

zmluvy a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy,

a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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Čl. III 

Odmena za dielo 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v čl. I vo výške 

3 600,00 eur (slovom: Tritisícšesto eur). 

2. Cena je stanovená za evidenciu dát z cintorínov s výnimkou Rímskokatolíckeho 

cintorína, ktorý bude spracovaný bezodplatne. 

3. Cena za dielo bude poukázaná na účet zhotoviteľa po podpísaní preberacieho protokolu. 

V prípade čiastkového dodania bude platba uhrádzaná na základe čiastkových 

preberacích protokolov.  

Čl. IV 

Zhotovenie diela 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy vykoná sám zhotoviteľ, 

na svoje nebezpečenstvo, pričom nie je oprávnený prenechať vykonanie predmetného 

diela tretej osobe. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, postupovať s odbornou 

starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy 

najneskôr do 31.12.2021. 

4. V prípade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania na vykonanie diela nejasná, má 

právo informovať sa u objednávateľa, resp. vyžiadať si od objednávateľa detailnejšie 

informácie ohľadom diela. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť 

zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť, informácie a podklady. 

 

Čl. V 

Odovzdanie diela 

 

1.   Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť na čase a mieste odovzdania a prevzatia diela.  

3.    Zhotoviteľ sa zaväzuje predviesť pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi, že dielo 

bolo vykonané riadne a bez vád a že je spôsobilé užívania na svoj účel. 

4.   Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo skontrolovať a v prípade 

existencie vád tieto vytknúť zhotoviteľovi, inak platí, že dielo nemá žiadne vady. 

5.   O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy.  

6.   Okamihom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo 

zhotoveného diela okrem podkladov k Rímskokatolíckemu cintorínu (RKC) na Námestí 

Štefana Moysesa. K údajom spracovaných z RKC bude mať pri prípadnej zmene 

prevádzkovateľa pohrebiska bezplatný prístup Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská 

Bystrica – mesto, nakoľko zhotoviteľ poskytol evidenciu tohto cintorína objednávateľovi 

bezodplatne. 
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Čl. VI 

Zodpovednosť na vady 

 

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

právnych predpisov. 

Čl. VII 

Odstúpenie od zmluvy 

1.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela, ak ho zhotoviteľ 

upozornil na tento následok, 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

a) ak zhotoviteľ nevykonal dielo v lehote uvedenej v čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, ak mu vo 

vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti, 

b) ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak 

zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. 

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zmluvné strany sú si povinné 

vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň 

nasledujúci po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 

2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží jeden rovnopis 

a zhotoviteľ dva rovnopisy. 

3. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu 

oboch zmluvných strán. 

4. Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom 

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 

byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

V Banskej Bystrici, dňa: 12.07.2021 V Banskej Bystrici dňa: 12.07.2021 

             Zhotoviteľ 

             Ján Strečok 

 

 

 

             Objednávateľ  

Záhradnícke a rekreačné služby  

                          PhDr. Ivan Šabo 
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