
Zmluva o dielo 

Uzatvorená  podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník                                                   

v znení neskorších prepisov ,  

zmluvné strany: 

  

Ing. Ladislav Madarász – Madplant Garden  

Andovce 451,94 123 Andovce    

IČO: 41457293 

DIČ: 1028799376 , IČ DPH: SK 1028799376  

zapísaný v živnostenskom reg. OÚ Nové Zámky č.: 404-5240                    

/ ďalej ako „ zhotoviteľ “/  

a 

 

NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky  

Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky  

IČO: 34014721  

DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191  

zapísaný v OR OS Nitra , oddiel: po, vložka č. 10058/N 

zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó , konateľ  

/ ďalej ako „objednávateľ “ / 

 
I. 

Predmet zmluvy 
1) Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že za podmienok v tejto zmluve dohodnutých vytvorí pre objednávateľa výsadbu 

letničiek a realizáciu kruhového objazdu v meste Nové Zámky v súlade so záväznými požiadavkami 
objednávateľa . 

2) Dielo bude vykonané v rozsahu a spôsobom v zmysle špecifikácie objednávateľa : 
- Na výsadbu budú použité rastliny vo veľkostiach : letničky min 7/7cm, muškáty min. 12cm, trvalky min 

12cm ,   
Miesto výsadby :  
A) Hlavné námestie :  
- výsadba závesných kvetináčov 108ks, pelargonia peltatum 648 ks, 
- výsadba mobilných pyramíd 10ks, begonia semperflorens 2200 ks, 
- výsadba mobilných kvetináčov 76ks,  zmes letničiek a balkónových rastlín 1100 ks 
- výsadba záhonu pred MSÚ Nové Zámky , zmes letničiek 1000 ks   
-  výsadba kvetináčov na balkón MSÚ400 cm, pelargonia peltatum 56 ks, 
- Kvetináče siesta LUX 100cm 4 ks, 
B) Štadión Sihoť : 
- Výsadba mobilné nádoby 6 ks, zmes letničiek a muškátov 80ks,  
C) Termálne kúpalisko E. Tatárika : 
- výsadba mobilné nádoby 55ks, zmes muškátov a letničiek, 
- výsadba  záhon pri soche E. Tatárika 14m², zmes letničiek 560ks,  
- záhon pri toaletách 10m², zmes letničiek 400 ks, 
- závesné kvetináče 14ks , zmes muškátov a letničiek  
D) Výsadba kruhový objazd pri Nemocnici  
- celková plocha 198m² 
- založenie trvalkového záhonu 77m² 
- založenie letničkového záhonu 41m² 



- obnovenie štrkovej vrstvy 80m² 
- rastlinný materiál :  zmes letničiek 1804 ks, zmes trvaliek 500 ks, zmes cibuľovín 500ks   
- ostatný materiál : plastový obrubník 82bm, kammená drť 6m ³, rašelivový substrát 6m³, priemyselné 

hnojivo 20 kg,  
- pracovné úkony: obrobenie pôdy pod záhonmi 118m², výsadba rastlín 2804 ks, mulčovanie plochy 

157m² 
- v cene diela je započítaný aj rašelinový substrát 400l, dopravne náklady a práca za vykonané dielo 

 
 

3) Objednávateľ sa v zmysle § 537 Obchodného zákonníka zaväzuje prevziať ukončené dielo v dohodnutom 
termíne a rozsahu plnenia a zaplatiť zaň  cenu  dohodnutú podľa čl. II. tejto zmluvy o dielo, ak dielo 
zodpovedá zmluvne dohodnutým špecifikáciám. 

 
II. 

Cena a platobné podmienky 
1) Cena za dielo, uvedené v čl. I ods.1 tejto zmluvy je dohodnutá  vo výške 7 462 € ( slovom 

sedemtisícštyristošesťdesiatdva eur ) .  V uvedenej cene nie je zahrnutá DPH, ktorá bude účtovaná k cene 
diela v zmysle platných právnych predpisov.  

2) Cena za dielo bude objednávateľovi fakturovaná bezprostredne po odovzdaní diela. Splatnosť faktúry je 30dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi.   

 
III. 

Termíny plnenia 
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet  diela tak, ako je určený v článku I. tejto zmluvy o dielo do 

15.05. 2016.  
IV. 

Zmluvné pokuty 
1) V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín plnenia podľa článku III. tejto zmluvy o dielo je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z pevnej ceny za dielo za každý deň omeškania. 
 

V.  
Spolupráca objednávateľa 

1) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi potrebné informácie a podklady včas, v rozsahu a 
v termínoch dohodnutých v tejto zmluve, prípadne na rokovaniach so zhotoviteľom. 

 
VI. 

Ostatné dojednania 
1) Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, že sú mu známe všetky technické, 

kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými odbornými znalosťami, 
ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné. 

2) Zhotoviteľ je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v čase jeho odovzdania. Za vady diela, 
na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v rozsahu tejto záruky. 

3) Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán.  

4) Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu diela a že bude všetky práce 
vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so 
zodpovedajúcou kvalifikáciou.  

5) Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vád diela u zhotoviteľa písomne a to bezodkladne po ich zistení. 
 



VII. 
Záverečné ustanovenia 

1) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 
stranami. 

2) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými  
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných 
na území Slovenskej republiky. 

3) Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 
dohodou. 

4) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, 
zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

  5) Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia  na webovom sídle kupujúceho.  

6) Táto zmluva bola vyhotovená v  štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží  dve vyhotovenia. 

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú 
podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

 
 
 
V Nových Zámkoch , dňa 25.04.2016 

 

 

 

 

 

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

Zhotoviteľ -   Ing. Ladislav Madarász – Madplant Garden                          Objednávateľ- NOVOVITAL, 

 


