
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 51311991 Zb. v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

1.1. Objednávateľ: 

Štatutárny orgán: 
Zastúpený 
IČO: 
DIČ: 
Bank. spoj.: 
č. účtu: 

1.2. Zhotoviteľ: 

IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

l.Zmluvné strany 

Obec Vojany 

starosta obce 
Štefan Czinke 
00332127 
2020540137 
VÚB a.s. Vel'ké Kapušany 
3024622/0200 

Ing. Máté Simon- PROING 
P. O. Hviezdoslava 56/97, 079 Ol Vel'ké Kapušany 
47 185 058 

 
 

2. Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je oznámenie o výsledku prieskumu trhu zo dňa 
29.04.2013. 

3. Predmet zmluvy 

3. 1 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie stupeň pre stavebné 
povolenie (vrátane územného rozhodnutia) podľa zák.č.5011976 Zb. v znení neskorších 
predpisov v súlade s platnými normami EÚ a STN pre stavby: 

3 .l. a) futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany 
b) stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu v obci Vojany. 

3.2 Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v tomto rozsahu: 

A, B sprievodná a súhrnná technická správa 
B l požiarna ochrana 
B2 statické zabezpečenie stavby 
Cl , 3 celková a koordinačná situácia 
C2 situácia na podklade katastrálnej mapy 
D, E stavebná časť, technologická časť 

architektonická stavebná časť : - stavebné úpravy, búracie práce, návrh stavebných 
úprav 
zdravo technika 
ústredné kúrenie 
vzduchotechnika 
elektro silno prúd 
elektro slabo prúd (dátové rozvody, poplachový systém, systém narušenia PSN, 
elektrická požiarna signalizácia EPS) 
Spevnené plochy 
Sadové úpravy 



F Projekt organizácie výstavby 
G Celkové náklady stavby - položkový rozpočet a výkaz výmer pre účely verejného 

obstarávania 
H Doklady 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu na uvedené stavby v 6-ich 
čistopisoch v tlačenej forme, dva krát na CD/DVD nosiči vo fonnáte PDF a výkaz výmer vo 
formáte MS Excel. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím vykonávania diela za prítomnosti zástupcu 
objednávatel'a vykonať obhliadku územia resp. dotknutých stavieb na ktoré má byť 

vypracovaná projektová dokumentácia. 

3.5 Presnejšia špecifikácia predmetu diela je uvedená na náčrtku, ktorý tvorí prílohu č.l tejto 
zmluvy. 

4. Spolupôsobenie objednávateľa 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania predmetu plnenia poskytne 
zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v: 

• dodaní polohopisného a výškopisného zamerania lokality 
• v poskytnutí infonnácií v rozsahu potrebnom pre vypracovanie príslušnej 

projektovej dokumentácie, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 
zmluvy. 

Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do troch dní 
od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť iný 
termín. 

S. Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu 
podľa čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy do 28.06.2013. 

6. Cena 

6. 1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, za obidve projektové dokumentácie, v rozsahu 
bodu 3. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zák.č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v zneni neskorších predpisov, ako cena pevná. 

6.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje: 

8000,-€ (slovom osemtisíc Eur) 

6.3 Táto cena je cenou pevnou. 



6.4 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom tenníne, má objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny 
za každý deň omeškania. Dohoda o zmluvnej pokute nemá vplyv na zodpovednosť 

zhotovitel'a za vzniknutú škodu a zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 
objednávateľa požadovať náhradu škody. 

6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. 

7. Platobné podmienky 

7.1 Právo fakturovať dohodnutú cenu diela vznikne zhotoviteľovi dňom odovzdania 
a prevzatia diela. Zhotoviteľ má právo fakturovať časť dohodnutej ceny diela potom 
ako odovzdal jednu z dvoch projektových dokumentácií. V tomto prípade vzniká 
zhotoviteľovi právo fakturovať 50% z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. VI tejto 
zmluvy. 

7.2 Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie bez následku omeškania s úhradou. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

7.3 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

8. Zodpovednosť zhotoviteľa a záručná doba 

8.1 Zhotoviteľ dokumentácie podľa čl.3. tejto zmluvy sa zaväzuje postupovať 

pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné 
predpisy, technické normy a bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, 
zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný 
objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 
že dielo bude vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi a normami platnými 
na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ poskytne na zhotovenú projektovú 
dokumentáciu záručnú dobu 48 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 

odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi cez písomný obojstranne 
podpísaný preberací protokol. 

8.3 Pripadnú reklamáciu vady plnenia predmetu podľa tejto zmluvy je objednávateľ 
povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zhotoviteľa. 

9. Ostatné dohody 

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa 
po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie 
zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia 
ich vplyv na cenu a termín plnenia. 

9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov 
na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia 
fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to 
príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.2. Uhradením ceny 
rozpracovaného diela sa objednávateľ stáva jeho vlastníkom a zhotoviteľ je povinný 
mu ho riadne, t.z. cez obojstranne podpísaný odovzdávací protokol. 



9.3 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy iba pre účely vyplývajúce 
z tejto zmluvy. 

10. Záverečné ustanovenia 

l 0.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, 
riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho 
prejavila. 

l 0.2 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom 

rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. 
Na účinnosť zmluvy vzhľadom na to, že objednávateľom je obec, je potrebné jej 
zverejnenie na internetovej stránke obce. 

l 0.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy j e možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda 
o celom texte. 

l 0.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

l 0.5 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 exemplároch, 2 vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ . 

Vo Vojanoch dňa ... /..f.. .. f: .. :!.q. !.~. 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
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