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Zmluva o dielo č. 1/2021 na vykonávanie služby – pomocné práce 

na pohrebných a cintorínskych službách a na úseku technickom, 

verejnej zelene a zbere, spracovaní a zušľachťovaní odpadov pre 

Technické služby mesta Svit 

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

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany:  

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Technické služby mesta Svit 

Sídlo: Hviezdoslavova 32, 059 21  Svit 

Zastúpený: Ing. Igor Hus, MBA – poverený výkonom funkcie riaditeľa  

IČO: 00186864 

DIČ: 202121254 

Bankové spojenie: VÚB a.s., expozitúra Svit 

Číslo účtu: SK95 0200 0000 0013 8655 7753 

Obch./živ. register: Subjekt zriadený uznes. MZ Svit 70/1991 

 (ďalej aj len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: Erik Čonka 

Miesto podnikania: Mierová 83/37, 059 21  Svit 

IČO: 52 327 108 

Bankové spojenie: Poštová banka 

Číslo účtu: 

Obch./živ. register: 740-36013, OU-PP-OZP-2021/0017103-2 

(ďalej aj len „zhotoviteľ“) 

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

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. V tejto zmluve sa dielom rozumie:  
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Pomocné práce v na pohrebných a cintorínskych službách a na úseku technickom, 

verejnej zelene a zbere, spracovaní a zušľachťovaní odpadov pre Technické služby 

mesta Svit. 

2. Práce budú realizované na základe písomných objednávok od TS mesta Svit. 

 

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. 

 

 

Čl. III 

Odmena za dielo 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v čl. I vo výške 4,50 € za 

hodinu práce.  Úhrada bude realizovaná po vyhotovení faktúry zhotoviteľom 

bezhotovostne na účet SK. Splatnosť podľa vystavenej faktúry je 14 dní. 

2. Práce hradí objednávateľ len za skutočne zrealizované práce. Zhotoviteľ zapíše do hárku 

Výkaz prác – presný počet hodín prác, ktorý bude prílohou faktúry a na základe ktorých 

bude vystavená faktúra, súčasťou výkazu bude dochádzka v systéme, ktorý používa 

objednávateľ. 

3. Príloha faktúry musí obsahovať:  

- Výkaz prác 

- Kópiu objednávky objednávateľa. 

 

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. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej 

lehote a ktorú nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, nepriaznivé 

počasie) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas trvania 

tejto udalosti. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenej v prvej vete 

tohto odseku. 

4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržať všeobecne záväzné predpisy, príslušné 

technické normy, dojednania tejto zmluvy a pokyny objednávateľa. 
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5. 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 sa na čase a mieste odovzdania a prevzatia diela.  

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

bolo vykonané riadne v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite podľa požiadaviek 

objednávateľa. 

4.    Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

5.    Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť chyby spôsobné pri vykonaní práce. 

6.    Zhotoviteľ je povinný predložiť oprávnenému zamestnancovi objednávateľa na 

odsúhlasenie vykonaných prác „Výkaz prác“ so záznamom dátumu a počtom hodín 

kosenia. 

7.    Zhotoviteľ je povinný fakturovať vykonané služby po skončení kalendárneho mesiaca. 

8.   Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie 

k efektívnemu pri odovzdaní a prevzatí diela dielo náležite skontrolovať a v prípade 

existencie nedostatkov tieto vytknúť zhotoviteľovi, inak platí, že dielo nemá žiadne chyby. 

9.   Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za vykonané 

služby, ktoré si u neho objednal a ktorých vykonanie potvrdil vo Výkaze prác. 

10.   Okamihom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo, ako aj 

nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu. 

 

 

Čl. VI 

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, 

b) objednávateľ si neprevezme dielo do jedného mesiaca od jeho dokončenia a výzve na 

prevzatie diela. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

a) až do zhotovenia diela. V takomto prípade je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, 

ktorá pripadá na už vykonané práce, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, 

a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. 
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b) 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, 

c) 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. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis. 

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. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného 

vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím 

iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného 

ustanovenia. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

Vo Svite, dňa: 15.04.2021 Vo Svite, dňa: 15.04.2021 

 

 

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

Erik Čonka, v. r. 

Zhotoviteľ 

Ing. Igor Hus, MBA 

poverený výkonom funkcie riaditeľa 

Objednávateľ 

 


