
ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

 

medzi 

 

 

Objednávateľ:  ELIXOR s.r.o. 

                            Jirásková 1659/4 

                            911 01 Trenčín 

                            zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.   

                            34207/R 

                            IČO: 50 712 080 

                            zastúpený: Mgr. Mário Gržinič, konateľ spoločnosti 

 

 

 

Zhotoviteľ:       Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské  

                           Pruské 294, 018 52 Pruské 

                           IČO: 00159298 

                           DIČ: 2020610790 

                           zastúpený: Ing. Jankou Fedorovou, riaditeľkou SOŠ Pruské 

                           bankové spojenie: Štátna pokladnica, SK26 8180 0000 0070 0050 7946 

 

 

 

I. 

Predmet plnenia 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo spočívajúce v: 

Presádzanie sadeníc z umelých kvetináčov do vonkajších kvetináčov 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo skupinou   8  žiakov a jedným pedagogickým 

zamestnancom. 

 

 

II. 

Záväzky objednávateľa 

 

Objednávateľ sa zaväzuje, že na svoje náklady zaobstará potrebné náradie na zhotovenie diela 

podľa tejto zmluvy. Zabezpečí ochranné pracovné prostriedky, stravovanie žiakov 

a pedagogického dozoru.  

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preukázateľným spôsobom poučenie pedagogických 

zamestnancov a žiakov o BOZP na pracovisku. 

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dopravu žiakov na pracovisko podľa vykázaných 

kilometrov v cene 0,30 Eur / 1km. 

 

 

 

 



III. 

Záväzky zhotoviteľa  

Zhotoviteľ zaistí presadenie sadeníc z plastových kvetináčov do vonkajších kvetináčov podľa 

potrieb objednávateľa.  Zhotoviteľ zaistí žiakov a jeden pedagogický dozor.    

 

III. 

Čas plnenia 

Zhotoviteľ dohodnuté práce vykoná v čase od   25.6.2021   do 29.6.2021 na tri pracovné dni. 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela zodpovedným zamestnancom. 

 

 

IV. 

Cena  

Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. 

Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou a to: 5 €/ 1hodinu za žiaka a 9,67 €/ 1hodinu 

pedagogického dozoru.  

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení, 

odovzdaní na základe faktúry na účet zhotoviteľa. 

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy budú po vzájomnom odsúhlasení dopĺňané formou 

písomných dodatkov k zmluve. 

Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch. Každá zmluvná strana dostane dva originály. 

Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva nebola vyhotovená v tiesni, ani za iných jednostranne 

nevýhodných podmienok, uzatvárajú ju slobodne a vyhlasujú, že ustanovenia zmluvy čítali, 

obsahu tejto zmluvy rozumejú, vyjadrujú s nimi súhlas a na znak vážneho prejavu vôle 

prostredníctvom oprávnených zástupcov potvrdzujú. 

 

 

 

V Trenčíne, dňa                                                                V Pruskom, dňa   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       objednávateľ                                                                              zhotoviteľ                            


