
ZMLUVA  O DIELO  
 uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  

                                                          
I.  

Zmluvné strany  
  
Objednávateľ:  
názov:    Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 
sídlo:     Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica 
IČO:     31 256 481 
konateľ:     Ing. Ivan Seňko, riaditeľ  
(ďalej len „objednávateľ“)  
    

  
Zhotoviteľ:  

    Meno a priezvisko:      Ing. Miroslav Bartko 
Trvale bytom:                   Bačíkova 12, 040 01 Košice 
Číslo účtu IBAN:         SK63 0900 0000 0005 7498 8097    
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 

II.  
Predmet zmluvy  

  
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre 

objednávateľa stavebný dozor na stavbe  Skladovacia hala - Z. Teplica“ 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce podľa čl. II. ods. 1 zmluvy vykoná podľa tejto zmluvy a požiadaviek 
objednávateľa.   

  
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.   
  
 

III.  
Odmena a platobné podmienky  

  
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za prácu a za vykonanie diela spolu 

celkom 1 500,00 € (slovom: tisícpäťsto  eur) 
 
2. Odmena bude vyplatená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedeného v čl. I. tejto 

zmluvy po častiach v pomere k fakturovanej čiastke dodávateľa stavebných prác na základe 
požiadavky zhotoviteľa.  

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si sám, vo vlastnom mene vysporiada všetky povinnosti (daňové a 

odvodové) voči inštitúciám, ktoré mu v súvislosti s prijatím dohodnutej odmeny za vykonanie 
predmetu tejto zmluvy vzniknú.   
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 IV.  
Termín plnenia  

   
1. Termín plnenia: 01.02.2022 - 31.12.2022.   
2. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený odovzdaním diela objednávateľovi.  

  
V.  

Ostatné dojednania  
   

Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  
  

VI.  
Záverečné ustanovenia  

                                                           
1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody 

zmluvných strán formou dodatkov.  
  

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ 
a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ.  

  
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.   
  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a 
na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

                         
     V Zemplínskej Teplici, dňa: 01.02.2022   V Košiciach, dňa 01.02.2022 
  
  
       Za objednávateľa:                                                  Zhotoviteľ:                         

  
  
  

         _________________________________           _______________________________  
Ing. Ivan Seňko     Ing. Miroslav Bartko 
  riaditeľ      zhotoviteľ 


