
ZMLUVA O DIELO 

(ďalej len „zmluva“) uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

objednávateľ: 
Názov obce:      Obec Tarnov 
Štatutárny zástupca:    Anna Kuľková, starostka obce 
Sídlo:   Tarnov 6, 086 01  Rokytov 
IČO     00322661 
DIČ:  2020624738 
IČ DPH:  nie je platcom DPH 
Tel: 054/ 479 51 82 
E-mail: ou@tarnov.sk 
Internetová stránka: www.tarnov.sk  

a 

zhotoviteľ: 
názov:  
sídlo: 
IČO:  
IČ DPH:  
v zastúpení:  

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“). 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dielo „Oddychová zóna s detským ihriskom“ v katastrálnom území
obce Tarnov, podľa projektovej dokumentácie

Článok II 
Dodanie diela 

1. Predmet zmluvy podľa článku I sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť v rozsahu dodania 
tovaru vrátane montáže, v súlade s výzvou na predkladanie ponúk objednávateľa, podľa 
predloženej ponuky.

2. Predmet zmluvy podľa článku I sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť do 5 mesiacov od 
začiatku účinnosti tejto zmluvy.

Článok III 
Cena za dielo a spôsob platby 

1. Cena za dielo zhotovené podľa článku I je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške
.......... € (slovom: .......................... eur) s DPH. 
2. Cena za dielo bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa po doručení
faktúry vystavenej zhotoviteľom. Splatnosť faktúry za predmet zmluvy podľa článku I bude 14
dní od vystavenia faktúry, najskôr 10 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 2. tohto článku po zhotovení diela, na základe
preberacieho protokolu odsúhlaseného objednávateľom.
4. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.

Článok IV 
Osobitné ustanovenia 

1. Zameranie predmetu diela je povinný zabezpečiť objednávateľ.
2. Za bezpečnosť pri práci pri zhotovovaní diela zodpovedá zhotoviteľ.

3. V súlade s ustanoveniami §42 ods. 12 ZVO sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia
tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených
na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako
dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje
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kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu 
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky 
(obec Tarnov, okr. Bardejov, Prešovsky kraj. 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
1. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, ale touto zmluvou 
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami. 
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 
4. Zmluva je uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorou je 
uzatvorenie a zverejnenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
s poskytovateľom na financovanie diela a schválenie verejného obstarávania zo strany 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Obe podmienku musia byť splnené 
súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie 
podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí. 
 
5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do prevzatia zhotoveného diela. 
6. Všetky zmeny k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, ktoré sa po 
odsúhlasení obidvoma 
zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa uzavrieť 
túto zmluvu 
je slobodná a vážna a svoj súhlas s touto zmluvou potvrdzujú podpisom pod text tejto zmluvy. 
8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden a jeden 
obdrží zhotoviteľ. 
 
 
 

V Tarnove, dňa ....................     V ...........................dňa ................... 
 

 

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

          Anna Kuľková                            Zhotoviteľ 
          starostka obce 


