ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní
stavebného diela
A. ZMLUVNÉ STRANY
Zhotoviteľ:
Sídlo:

Design Project s.r.o.
Horné Hámre 99
966 71

Objednávateľ:
Sídlo:

Obec Sklené
Sklené 97
038 47 Sklené
Erika Lahutová - starostka obce
00316890
2020594972

V zastúpení:
IČO:
DIČ:

B. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
Základné údaje zhotoviteľa diela
Názov:
Design Project s.r.o.
Sídlo:
Horné Hámre 99, 96671
Štatutárny zástupca:
Ing. Vladimír Majsniar, PhD. – konateľ spoločnosti
Ing. Peter Slašťan
– konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
Peňažný ústav: VÚB a.s.
Číslo účtu/kód: 2781803656/0200
IČO:
45515255
DIČ:
2023036653
Telefón:
+421907568654 – Ing. Vladimír Majsniar
+421907811588 – Ing. Peter Slašťan
Mail:
designprojectsk@gmail.com

C. PREDMET ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo:
Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) v rozsahu pre stavebné povolenie pre stavbu:
,,Rekonštrukcia domu smútku v obci Sklené”, ktorá bude obsahovať nasledovné časti:
1.
2.
3.
4.

PD časť Architektúra
PD časť Statika + návrh sanácie statických porúch
PD elektroinštalácií – časť bleskozvod
Výkaz výmer + rozpočet stavby

D. FORMA ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY
Predmet zmluvy bude odovzdaný vo forme 6 ks sád projektovej dokumentácie v tlačenej forme a aj
v elektronickej forme vo formáte pdf. Výkaz výmer bude odovzdaný v tlačenej forme a taktiež aj
v elektronickej forme vo formáte pdf.
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E. TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo (predmet zmluvy) v rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v bode 2 tohto článku.
2. Projektová dokumentácia bude odovzdaná do 29. 02. 2016,
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela (predmetu zmluvy)
najmä v prípade:
a) vyššej moci t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu
ovplyvniť,
b) zmien v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu
alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia diela,
c) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác,
d) zhotoviteľ má právo predĺžiť lehotu pre zhotovenie diela ak vzniknú okolnosti zo strany
objednávateľa, ktoré by viedli k omeškaniu odovzdania diela.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie prevziať
aj v skoršom ponúknutom termíne.

F. CENA DIELA (PREDMETU ZMLUVY)
Za dielo zhotovené v rozsahu uvedenom v čl. C. bola dohodnutá cena vo výške 2950 € (nie sme
platcami DPH).

G. SPÔSOB PLATBY
Cena diela (predmetu zmluvy) bude platená nasledujúcim spôsobom:
1. Zálohová platba v hodnote 1000 € bude zhotoviteľovi uhradená na základe vystavenej faktúry
zhotoviteľom do 14 dní od podpísania zmluvy.
2. Ďalšia platba v hodnote 1000 € bude zhotoviteľovi uhradená na bankový účet zhotoviteľa
diela do 14 dní po odovzdaní architektonickej štúdie s predbežným rozpočtom stavby.
3. Zvyšných 950 € bude zhotoviteľovi uhradené na bankový účet zhotoviteľa diela do 14 dní
po odovzdaní diela zhotoveného v rozsahu uvedenom v čl. C.

H. PREVZATIE DIELA (PREDMETU ZMLUVY)
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo v prevedení a kvalite v zmysle tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo realizované podľa tejto zmluvy prevezme.

I. VADY DIELA (PREDMETU ZMLUVY) A ICH ODSTRÁNENIE
1. Dielo má vady ak objednávateľ nezíska stavebné povolenie z dôvodu nevyhovujúceho
vypracovania projektovej dokumentácie, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Reklamácia (oznámenie vád) môže byť vykonaná písomne a doporučenou zásielkou,
telefonicky a po následnom osobnom stretnutí. Musí obsahovať popis vady a odôvodnenie
reklamácie.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možnom najkratšom čase.
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Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto
zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu zo strany
objednávateľa alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa.

J. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky spory, ktoré v budúcnosti nastanú budú riešiť v prvom
rade vzájomnou dohodou a až potom súdnou cestou.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom
nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné
účely ako plnenie podmienok tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento právny úkon urobili slobodne,
vážne, zrozumiteľne a neurobili ho v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom
vyhotovení.
6. Po odovzdaní diela zhotoveného v rozsahu čl. C. objednávateľovi, sa toto dielo automaticky
stáva výlučným vlastníctvom objednávateľa.

V Turčeku dňa:

Objednávateľ:
Obec Sklené
Erika Lahutová
(Starostka obce Turček)

Zhotoviteľ:
Ing. Peter Slašťan, PhD.
(Konateľ spoločnosti)
Design Project s.r.o.

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

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