
ZMLUVA O DIELO 
č. 02-2013 

uzatvorená podľa § 536 a nás!. Obchodného zákonníka 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ: 

Zodpovedný zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
č. účtu : 

L2. Zhotoviteľ: 

Zodpovedný zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 

Obec VOJANY 
Obecný úrad 72 
076 72 Vojany 
p. Štefan CZINKE 

Ing. Dana Beláková 
Projektová kancelária 
SNP 2507/6,066 01 Humenné 
Ing. Dana Betáková 
35 459 069 
1037722895 

  
 

ll. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

U.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bolo oznámenie o výsledku prieskumu trhu zo dňa 
02.05.2013. 

U.2. Východiskové údaje: 
Názov diela: 
"Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov a chodníkov v obci Vojany" 

III. PREDMET ZMLUVY 

III.l. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať vyššie uvedené dielo na pravostranný chodník 
a rigol od kostola po križovatku s cestou II/552. Dielom sa rozumie vypracovanie zjednodušenej 
projektovej dokumentácie s výkazom výmer a s rozpočtom. Počet vyhotovení PD: 6x čistopis 
v tlačenej forme, 2x na CD/DVD nosič i vo formáte PDF a výkaz výmer vo formáte MS Excel 

III.2. Obj ednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, dokončené dielo 
prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

IV. ČAS PLNENIA 

IV. l. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do štyroch týždňov od doručenia polohopisného 
a výškopisného zamerania riešeného územia. 

IV.2. Akákol'vek zmena termínu zhotovenia diela podl'a bodu IV. l . je podmienená vzájomnou dohodou 
zmluvných strán písomnou formou dodatku k tejto zmluve. 

V. CENA DIELA 

V.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tej to zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán na: 

850,00 € vrátane DPH (nie som platcom DPH) 

V.2. Všetky zmeny predmetu diela, naviac práce, zámeny materiálov na zabudovanie sa môžu 
uskutočniť len so súhlasom objednávateľa a zhotovitel'a a budú dohodnuté písomnou formou 
dodatkom k tejto zmluve. Tieto zmeny a zámeny materiálov nebudú mať vplyv na kvalitu a cenu 



diela. Zmeny predmetu diela a naviac práce, po začatí vykonávania diela musia byť vopred 
odsúhlasené a to vo fonne písomného dodatku k tejto zmluve. 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

VI. l. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zabezpečí financovanie predmetu zmluvy formou 
uhradenia faktúry za zhotovenie diela. 

Vl.2. Splatnosť faktúry sa zjednáva na 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
VI.3. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom zhotovenia diela a jeho odovzdania objednávateľovi. 

Objednávateľ sa zaväzuje písomne potvrdiť prevzatie diela. 

VII. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

VII. l. Zhotoviteľ vykoná dielo tejto zmluvy na základe podkladov objednávate!' a. 
VII.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotovitel'ovi dostatočné podklady pre vyhotovenie diela. 

Počas vyhotovenia diela poskytne objednávate!' zhotovitel'ovi potrebné spolupôsobenie, 
spočívajúce najmä v odovzdávaní doplňujúcich údajov, ktorých potreba vznikne v priebehu 
plnenia tejto zmluvy. 

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY 

VIII. l. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmysle článku VI. tejto zmluvy je 
objednávate!' povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z nezaplatenej 
čiastky za každý kalendárny deň omeškania. 

VIII.2. V prípade omeškania zhotovitel'a oproti dohodnutému času plnenia, zaplatí zhotovitel' 
objednávate!' ovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z ceny diela za každý kalendárny deň 

omeškania. 

IX. VLASTNÍCKE PRÁVO 

IX. l. Vlastnícke právo k predmetu stavby prechádza na objednávateľa prevzatím diela. 
IX.2. Technické riešenie obsiahnuté v diele je duševným majetkom zhotoviteľa a objednávatel' sa 

zaväzuje neposkytnúť dielo tretím osobám za účelom zneužitia výsledkov duševnej činnosti 

zhotovitel'a v prospech tretích osôb. 

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

X.l . Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa predmetu zmluvy v kvalite zodpovedajúcej 
kvalitatívnym a dodacím podmienkam, ktoré sú stanovené príslušnými zákonmi a STN. 

X.2. Zhotovíte!' zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 
vznilmuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

X.3 . Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 
oprávnenej reklamácie objednávatel'om. 

Xl. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

XI. l. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zástupcov zmluvných strán. 
XI.2. Zmena tej to zmluvy je možná iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 

V Humennom 15.05.2013 

Objednáv /
Ing. Dana BETÁKOVÁ 

Zhotoviteľ: SNP 250716 
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