
ZMLUVA O DIELO 

                         (§ 536 a nasl. Obch.Z)  

 

 

 

uzatvorená medzi 

 

 

 

Objednávateľom:  OBEC  DLHÉ KLČOVO,   

                                 Dlhá 173/84, 094 13  Sačurov,                   

                                 IČO: 00332356  DIČ: 2020640974 

            Zast. Andrejom Kulikom, starostom obce   

 

      a 

 

Zhotoviteľom :      Milan  GROŠKO, Miňovce č. 40, 090 32 Miňovce   

          Odborne spôsobilý na prevádzkovanie pohrebísk 

          Osvedčenie č. B/2007/00184/85 zo dňa 27.04.2007 

 

Čl. I. 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať pre objednávateľa Evidenciu pohrebiska podľa § 17 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. a Prevádzkový priadok pohrebiska. 

2.  Spracovanie evidencie pohrebísk zahŕňa: Vypracovanie situačného plánu hrobových miest  

pohrebiska, Spracovanie evidencie hrobových miest na pohrebisku v tabuľkovej forme, 

Vyhľadávanie požadovaných dát v Domových knihách obce a iných doplnkových 

evidenciách zomrelých. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu. 

 

Čl. II. 

                                  Miesto zhotovenia diela 

Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo v súkromnej kancelárií v mieste svojho bydliska. 

 

Čl. III. 

                Dojednaný čas zhotovenia diela 

 

1. Objednávateľ odovzdá podklady na spracovanie zhotoviteľovi do 24.09.2014. 

2. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané dňa 21.10.2014. 

3. V prípade meškania objednávateľa s odovzdaním podkladov v dohodnutom termíne 

predlžuje sa automaticky termín ukončenia diela o rovnaký počet dní, ako trvalo 

omeškanie objednávateľa. 

  

           Čl. IV. 

                       Cena diela  

 

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu  0,60 € za   

evidenciu 1 hrobu a paušálne náhrady v sume   70,- €  zahrňujúce spracovanie, tlač, väzbu 

a dopravné náklady. Celková cena diela – 520,00 € (päťstodvadsať eur). 

2. Zhotoviteľ pre vykonanie platby za zhotovené dielo vystaví objednávateľovi Faktúru, ktorá 

bude splatná do 14 dní odo dňa odovzdania diela.   



    

 

Čl. V. 

                 Odovzdanie diela 

 

1) Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa telefonicky, najmenej 3 pracovné dní 

vopred. 

2) Vady diela, ktoré budú zrejme pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už  

      pri  prevzatí. 

 

           Čl. VI. 

                      Záruka za zhotovené dielo 

 

Zhotoviteľ preberá záruku na akosť a kvalitu diela po dobu 24 mesiacov. 

 

                                                                      Čl. VII. 

             Zmluvne pokuty 

 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách : 

a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí 

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

                                         

          Čl. VIII. 

                                                    Zmena a zrušenie zmluvy  

 

1)  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po jednom 

výtlačku.  

2)  Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných 

strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

V Dlhom Klčove,  dňa  24.9.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                  ____________________________ 

                     Zhotoviteľ           Objednávateľ 

                                                                      

 

 

 

 



 

 


