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ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ: 

Libuša Cicková 

 

 

 

1.2 Objednávateľ: 

Obec Turček 
Turček 123 
IČO: 00317012 
DIČ: 2020597953 

2. Predmet zmluvy: 

2.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná vyčistenie 

a zakonzervovanie kamennej sochy Turiec. Za zhotovenie diela je zodpovedný zhotoviteľ. 

2.2 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu 

a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

2.3. 

Predmetom zmluvy je vyčistenie a zakonzervovanie kamennej sochy Turiec, ktorá bola vytesaná 

v roku 1995.  

3.Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto 

zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

4. Čas plnenia 

4.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy 

v termíne: do 31. 7. 2011. 

 

 

 

4.2 
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Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 

zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4.3 

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia – v Hornej Štubni. 

5. Cena a platobné podmienky 

5.1 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – je dohodnutá – 250,00 €, slovom dvestopäťdesiat eur. 

5.2 

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu 

vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o 

cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

5.3 

Dohodnutá cena bude zaplatená na základe tejto zmluvy o dielo na účet zhotoviteľa do siedmych 

pracovných dní od dodania diela. 

6. Zodpovednosť za vady, záruka 

6.1 

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

6.2 

Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7. Zmluvné pokuty 

7.1 

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu 

vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

7.2 

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za 

každý deň prekročenia stanovenej lehoty. 

 

7.3 

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 
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8. Záverečné ustanovenia 

8.1 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

8.2 

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

8.3 

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

8.4 

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

V Turčeku dňa 20. 7. 2011 

 

 

 

 

Oľga Wagnerová, starostka obce Turček 

Objednávateľ 

 

 

 

 

 

Libuša Cicková  

Zhotoviteľ 

 


