
Zmluva o dielo 

na dodávku prác, uzavretá podľa ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka, 
ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 
 
 

 
Zmluvné strany:  
 
Dodávateľ:        Adriana ONDOVOVÁ 
                           E.M.Šoltésovej 14, 052 01, Spišská Nová Ves   
                           IČO: 43 038 565 
                           bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. Spišská Nová Ves 
                           č. účtu: 0523057583/0900 
                           číslo v evidencii:    ÚVZ SR OPPL/2590/2015 
 
                           Registrovaný na OÚ Spišská Nová Ves pod č. OŽP-    
                           Z/2006/00890-2/CR1, Číslo živ. reg.: 860-14021 
 
Objednávateľ:  Názov: Obec Kluknava 

     Sídlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava  
                          Zastúpený: Štefan Kováč – starosta obce  
                        Bankové spojenie: DEXIA banka, a.s.  
        č. účtu: 3411984001/5600 

                IČO: 00329274              DIČ :  2021331477 
                            
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať  pre objednávateľa nasledovné práce : 

- vykonávanie dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby 
(dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30a ods. 4 písm. b) až d) 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre zamestnancov 
vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 . 

Článok III. 
Termíny 

Práce budú vykonávané na dobu určitú od 1.7.2015 do 1.7.2016. 
 
 
 

Článok IV. 
Cena diela a splatnosť 

1. Práce podľa čl. II. tejto zmluvy budú ocenené dohodnutou zmluvnou cenou 
v hodnote : 160 € / ročne /jednostošesťdesiat eur/  



2. Podkladom na zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny bude vystavenie faktúry 
zhotoviteľom a jej predloženie objednávateľovi 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú ročnú cenu za vykonané práce 
najneskôr do dátumu splatnosti vystavenej faktúry. 

4. Pri nedodržaní dohodnutých termínov splatnosti objednávateľom pozastaví 
zhotoviteľ svoje práce uvedené v čl. II. po predchádzajúcom upozornení 
objednávateľa. 

Článok V. 
Ďalšie dojednania 

 
Zhotoviteľ zodpovedá len za skutočnosti, o ktorých bol zo strany objednávateľa 
informovaný 

Článok VI. 
Zmocnenie 

Zmluvné strany zmocňujú k jednaniu o všetkých veciach týkajúcich sa tejto zmluvy 
svojich zástupcov: 

a)  za zhotoviteľa: p. Adriana ONDOVOVÁ  
b)  za objednávateľa: Ing. Štefan KOVÁČ 

 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2015 do 01.07.2016.   

2. Túto zmluvu je možné ukončiť pred uvedeným termínom dohodou, alebo 
výpoveďou s 2 mesačnou výpovednou lehotou.  

3. Túto zmluvu možné meniť a alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe 
zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 1.7.2015 
 
 
 
za zhotoviteľa:      za objednávateľa: 
 
 
 
 


