
 

ZMLUVA  O DIELO 

Na dodávku projektovej dokumentácie 

podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1.  
Zmluvné strany 

Odberateľ :              OBEC ŠANDAL  

Sídlo :    Šandal 15, 091 01  Stropkov 

Štatutárny zástupca: Jaroslav Mikula - starosta 

IČO:   00331031 

DIČ:         2020822507 

Bankové spojenie :        VÚB, a.s.  

Číslo účtu:  SK26 0200 0000 0000 2032 9612 

ďalej označený aj ako "Odberateľ" 

 

Dodávateľ:  Ing. Anton Pavúk  

Sídlo:   094 21  Nižný Hrabovec 309  

IČO:   10805672 

IČ DPH:  SK1020771928  

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:   SK33 0200 0000 0000 1414 2632 

 

 

II. 

PREDMET  PLNENIA 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

- dodávateľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. tejto zmluvy a odovzdá ho 

objednávateľovi. 

- Objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na vykonanie 

a odovzdanie diela, a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy. 

III. 

DIELO 

3.1. Dielom podľa tejto zmluvy jespracovanie projektovej dokumentáciepre projekt:,,Rekonštrukcia 

Domu Smútku v obci Šandal“ 

 

3.2. Dielo v sebe zahŕňa:6 vyhotovení projektovej dokumentácie, ktorá bude obsahovať: 

   Sprievodná správa 

   Súhrnná technická správa  

   Celková situácia stavby 

   Dokumentácia stavebných objektov 

   EHB  

   Finančné náklady stavby  

 

Zodpovednosť dodávateľa, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania 

stavebného povolenia kompletná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení 

a príslušnými vykonávacími predpismi. 

IV. 

LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV 

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je priebežný. Konečné plnenie je v termíne do 

30dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 



V. 

CENA  DIELA 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy predstavuje cenu 

najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v 

súlade s § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

5.2. Cena za dielo je vo výške: cena bez DPH 4 200 € (slovom štyritisícdvesto), 20% DPH 840 €, cena 

s DPH: 5040 € (slovom: Päťtisícštyridsať) 

 

VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za projekt bude protokol o prevzatí diela objednávateľom a následne 

faktúra zhotoviteľa. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. Faktúra 

je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa. 

6.2.Úhrada ceny za dielo bude realizovaná postupne takto:  

a) 50% ceny diela bude fakturovaná po podpise zmluvy o dielo. Splatnosť faktúry bude 60 dní od 

dátumu dodania.      

b) 50% ceny diela bude fakturovaná po podaní žiadosti o NFP, fakturačným podkladom bude po podaní 

žiadosti o NFP; fakturačným podkladom bude pri osobnom doručení žiadosti Potvrdenie o prijatí 

žiadosti o NFP, resp. potvrdenie podacieho hárku pri zaslaní žiadosti na poštovú prepravu verejným 

prepravcom alebo kuriérom, resp. preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry 

bude 60 dní od dátumu dodania. 

6.3.  Dodávateľ je oprávnený v prípade omeškania sa Odberateľa s dohodnutým termínom platieb za 

dodanie projektovej dokumentácie si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 

6.4. Objednávateľ je oprávnený, v prípade omeškania sa dodávateľa, s predložením projektovej 

dokumentácie si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

6.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu odberateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré 

vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. 

  

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických 

a právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

7.2.Pre prípad nedostatkov dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 

zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej 

reklamácie. 

 

VIII. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

8.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného projektu. 

8.2. Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať  všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Prípadné nové 

návrhy objednávateľa budú vykonané po vzájomnej dohode, a ak budú mať vplyv na výšku ceny, zahrnú 

sa do tejto zmluvy  formou písomného dodatku. 

8.3. Dokumentácia bude spracovaná v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy a závery Programu odpadového hospodárstva SR 2014-2020  

8.4. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa. 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

9.1. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú 

judobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 



9.2. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po dve vyhotovenia. 

9.3.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy objednávateľom. 

9.4. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe kinformáciám.  
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