
Zmluva o dielo 2/2021 
 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

1.         Objednávateľ:  Obchodné meno:         OBEC BREŽANY 

   Sídlo:    082 41 BREŽANY 20  

   IČO:    00 326  887 

   DIČ:   2020543074 

   Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

                                        číslo účtu:  16724572  / 0200 

                                        IBAN    SK98 0200 0000 0000 1672 4572 

                                        Zastúpený:  Mgr. Mária Gumanová – starostka obce 

    (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:      Ing. Maroš Maroši 

                                       Sibírska 6962/34 

                                       080 01 Prešov 

    (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že 

označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu. 

 

II. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto 

zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú 

cenu podľa článku V tejto zmluvy.   

III. 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je  zabezpečenie inžinierskej činnosti  lokality hromadnej výstavby.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonanie predmetnej inžinierskej činnosti a včasné splnenie 

diela. 



 

IV. 

Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať inžiniering v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom do  31.8.2022 

 

V. 

Cena diela 

1. Cena za vykonanie  inžinieringu je 140,-€ (slovom: jednostoštyridsaťeur). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi celu sumu v hotovosti po uhradení 

vychodoslovenskou distribučnou spoločnosťou  do 3 dní.  

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 

byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

V Brežanoch dňa  2.02.2021 

 

 

 

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

Obec Brežany 

Mgr. Mária Gumanová, starostka obce 

objednávateľ 

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

Firma  

Ing. Maroš Maroši 

 


