
ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito 

zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:        Obec Lúčky 

Sídlo:                     034 82 Lúčky 141  

IČO:                       00 315 583 

Zastúpená :            Branislav Hrbček, starosta obce   

a  

Realizátor práce 1:   

Obchodné meno : Filip Buzák 

Miesto podnikania : Lúčky 83 

IČO :   51 246 830 

Živnostenský register :  OU-RK-OZP-2017/010795-2  ,  v Ružomberku 28.11.2017 

   č. 570-15204 

Realizátor práce 2 :    Peter Trnovský 

Trvale bytom:  Lúčky 132 

Rodné číslo:   81-01-10/7795 

Občiansky preukaz: EZ 683 011 

 

PREDMET ZMLUVY 

1. Realizátor  práce 1,2 sa zaväzuje v súlade s požiadavkami objednávateľa vykonať dielo: 

Rozpravy s travertínmi. Jedná sa o vyčistenie plochy od náletových krovín a výrub stromov 

podľa prílohy č.1 , tieto budú vopred v teréne označené  v areály Lúčanských travertínov. 

2.  Realizátor 1,2 práce vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť v bode 1 a je odborne 

spôsobilý.  

3. Realizátor 1,2  súhlasí s tým, že objednávateľ nepreberá zodpovednosť a nemôže byť žiadnym 

spôsobom braný na zodpovednosť za akékoľvek zranenie, smrť, alebo inú škodu, ktorá 

vznikne počas realizácie prác. 

4. Realizátor 1,2 svojím podpisom potvrdzujem, že preberám na seba všetku zodpovednosť, za 

akékoľvek škody alebo zranenia, ku ktorým môže dôjsť, vrátane rizík nepredvídateľných aj 

predvídateľných. 

5.  Realizátor 1,2 vyhlasuje , že voči „Zodpovednosti zbavenej strane“ ( Objednávateľovi ) sa 

nebudem ja, ani moja rodina, ani moji dedičia, alebo zmocnené osoby domáhať žiadnych 

nárokov ani proti nim nepovedú súdny spor v súvislosti s akoukoľvek škodou, zranením s 

akýmkoľvek následkom, smrť ku ktorým môže počas realizácie prác dôjsť. 

6. Realizátor práce 1,2  sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

7. Predmetom zmluvy nie je ďalšie spracovanie a odvoz dreveného materiálu.  

8. Objednávateľ zabezpečí nutné funkčné odstavenie okolia výhradne na dobu nevyhnutnú na 

prevedenie diela a označí pracovný priestor.  

CENA DIELA 

1. Zmluvné strany dohodli, že cena za vykonanie diela je = 2.500,-  EUR s DPH (slovom: 

dvetisícpäťsto EUR).  



2. Uvedená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zmluvy. 

3. Dohodnutá cena za dielo bude Realizátorovi p. Filipovi Buzákovi vyplatená na základe 

vystavenej faktúry po riadnom zhotovení diela a jeho prevzatí. 

 

TERMÍN PLNENIA 

1. Čas plnenia Realizátor  práce 1,2  sa zaväzuje vykonať dohodnuté práce  počas inštrukcií 

Objednávateľa v termíne do 31.03.2018.  

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Realizátor 1,2 bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, bezpečnostné predpisy  

a podmienky tejto zmluvy. 

2. Realizátor 1,2 sa zaväzuje vykonať určené práce s dôrazom na bezpečnosť, pričom sa zaručuje 

za všetky prípadné škody spôsobené pri výkone prác.  

3. Pri plnení predmetu zmluvy Realizátor prác 1,2 zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a za prípadné škody na majetku tretích osôb.  

4. Realizátor 1,2 zodpovedá za škody spôsobené pred odovzdaním prác Objednávateľovi, ak boli 

spôsobené použitím nevhodných pracovných postupov, porušením jeho povinností, alebo 

zásad bezpečnosti pri práci.  

5. Požiadavky bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a škôd na majetku zabezpečuje na základe 

získaných informácií z obhliadky terénu pre začiatkom prác.  

6. Realizátor 1,2 nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami, alebo 

vadami, o ktorých Objednávateľ vedel a Realizátora 1,2 na ne neupozornil.  

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí odvoz vzniknutého odpadového materiálu. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme a zaplatí za dielo dohodnutú cenu. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán vo forme písomných dodatkov.  

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie.  

 

V Lúčkach, dňa:  21.03.2018 

 

 

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

             Objednávateľ                                                                              Realizátor 1 

Branislav Hrbček, starosta obce                                                              Filip Buzák 

 

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

                                                                                                                Realizátor 2 

                                                                                                             Peter Trnovský 


