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  Zmluva o dielo  

uzavretá podľa  §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na zhotovenie diela: 
 

                                   projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na stavbu : 

                                               „Kluknava – rekonštrukcia materskej školy v obci“   

 
      

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

Objednávateľ :    Obec Kluknava    

Sídlo:          Kluknava č.177, 053 51 Kluknava                                                     

IČO:     00329274 

DIČ:     2021331477    

Štatutárny orgán :               Ing. Štefan Kováč – starosta obce     

  
Oprávnený rokovať  

o technických otázkach :                         Ing. Štefan Kováč – starosta obce     
                                   
Bankové spojenie:                           IBAN SK06 5600 0000 0034 1198 4001 
  
                 
                                                          ďalej len "objednávateľ "   a 
 
 
 

Zhotoviteľ :                                        GRIFF spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
 Irkutská 14, 040 01 Košice 

                                                                                       

Štatutárny orgán :                Ing. Milan Zvara   
     
Bankové spojenie:                             SLSP a.s. Košice 
                                                                   IBAN SK97 0900 0000 0001 0925 0230 

Spojenie - tel., fax:     055/6441419, 0905 347 955 
IČO :                                                          31677509         
DIČ :                                                          2021187949 

 
 
                                                           ďalej len "zhotoviteľ "                                 

  

                              II. PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba, sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok  dohodnutých v tejto     
    zmluve pre objednávateľa zhotoviť a odovzdať dielo : projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  na  

stavbu      
 

                        „Kluknava – rekonštrukcia materskej školy v obci“   

 
    Dokumentácia  bude spracovaná v kritériách  podľa stavebného zákona a príslušných vyhlášok  
    a technických noriem a podľa požiadaviek objednávateľa. 
                                 
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po jeho riadnom ukončení od zhotoviteľa prevziať,   
     poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve a zaplatiť zhotoviteľovi   
     cenu dohodnutú v tejto zmluve o dielo. 

 

3. Projektová dokumentácia bude spracovaná v stupni pre povolenie stavby a realizáciu stavby vrátane 
rozpočtových nákladov stavby.  
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    Projektová dokumentácia  bude spracovaná v šiestich vyhotoveniach v papierovej forme a na CD nosiči     
     v rozsahu : 

A. Sprievodná správa  
B. Súhrnná technická správa 
C. Výkresová dokumentácia 
D. Celkové náklady stavby 

             

 

                                            III. ROZSAH A OBSAH  PREDMETU PLNENIA 

 
1.  Rozsah plnenia zhotoviteľa : 
 
1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,   pričom inžiniersku činnosť si bude   

zabezpečovať objednávateľ diela. 
 
1.2  Ak v čase prípravy a realizácie vznikne potreba zmeny resp. rozšírenia diela naviac,   
    oproti dohodnutému rozsahu v čl. II. bode 1. a v čl. III. bode 1., stane sa rozšírenie súčasťou predmetu 
    tejto zmluvy po uzatvorení dodatku k tejto zmluve. 

 
1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa tejto zmluvy na vlastné náklady a nebezpečie ( § 537   
    Obchodného zákonníka ) v čase dohodnutom v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný  
    rešpektovať podmienky podľa čl. II. bode 1. a čl. III. bode 1.. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ  
    samostatne  pri rešpektovaní všeobecne záväzných právnych  predpisov, technických noriem, záväzných  
    pokynov  objednávateľa a vyjadrení dotknutých orgánov a  organizácií. 
 
 
 

IV. TERMÍNY PLNENIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia dohodnutý v rozsahu podľa čl. II. a III. tejto  zmluvy    
    vypracuje a dodá v nasledovných termínoch: 
 
 -     projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby  do 15.09.2016.  
  
 2. Miestom splnenia je sídlo objednávateľa. 

 
 
 

V. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Cena za zhotovenie predmetu v rozsahu podľa čl. II. a III. tejto zmluvy je určená  
    dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
 
 
1.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  stavby     6 000  €  

       
 Slovom:  šesťtisíc  euro     
 
 
2. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie dohodnutej ceny len po jeho riadnom vykonaní a po prevzatí    
    objednávateľom. 
    Cena za dielo podľa čl. V. bodu 1. bude platená nasledovným spôsobom: 

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zaplatení zmluvnej ceny do 30 dní po prevzatí diela.  

 

.Faktúra bude obsahovať tieto náležitosti : 

 označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo 

 číslo faktúry 

 deň vyhotovenia ,deň splatnosti 

 označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý sa má platiť 

 názov stavby a preberací protokol diela 

 číslo tejto obchodnej zmluvy 

 účtovanú sumu 
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 označenie osoby ktorá faktúru vystavila 

 pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 

V prípade, že faktúra nebude mať uvedené náležitosti, môže byť objednávateľom zhotoviteľovi vrátená pred 

uplynutím lehoty splatnosti na doplnenie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová doba 

splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
3. Ak zhotoviteľ vykoná práce vadne alebo nad rozsah predmetu plnenia bez písomného príkazu alebo 
súhlasu objednávateľa nebudú mu uhradené. 
 
 

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo realizované podľa tejto zmluvy záruku 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť    

dňom odovzdania a prevzatia  diela.  

2. Pre prípad vady diela dohodli zmluvné strany právo  objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa 

poskytnúť  bezplatné odstránenie vady. Možnosť inej dohody tým nie je  vylúčená. 

3. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je  objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady  písomnou formou. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez  zbytočného odkladu. Stanovisko k uplatnenej 

reklamácii je  vždy povinný oznámiť objednávateľovi do 7 dní od uplatnenia  reklamácie. 

 

VII. ZMLUVNÉ POKUTY 

 

1. Za meškanie zhotoviteľa s plnením povinnosti odovzdať  dielo v dohodnutom čase, je objednávateľ 

oprávnený účtovať  zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,02% z ceny diela za každý  deň omeškania. 

2. Za meškanie objednávateľa so zaplatením faktúry je  zhotoviteľ oprávnený účtovať pokutu 0,02% z dlžnej 

sumy za  každý deň omeškania. 

3. Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na  náhradu škody. 

                                                         

 

 VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1 Vznik tejto ZoD je podmienený dohodou o všetkých jej  náležitostiach. Zmluva môže byť zmenená iba 

ďalšími dodatkami  k nej obojstranne odsúhlasenými a podpísanými. 

2 Naviac vyhotovenia, požadované objednávateľom, budú fakturované v cene reprografických prác. 

3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa dohodnutých podmienok v tejto  

zmluve, podľa platných právnych predpisov a technických noriem. 

4 Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa prevzatím zhotoveného 

diela. 

5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že  obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené  

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez ich  písomného súhlasu. 

6 V ostatnom sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 

všeobecne záväzných predpisov a je možné meniť ju iba písomnými dodatkami odsúhlasenými 

zmluvnými stranami.  

 7    Táto zmluva je vyhotovená v 2-och rovnopisoch s určením 1 vyhotovenia pre zhotoviteľa  

       a 1 vyhotovenia pre objednávateľa. 

8     Zmeny a dodatky k tejto zmluve a dohodu o ukončení tejto zmluvy je možné uzavrieť len písomnou    

       formou , pričom všetky tieto zmeny, dodatky a dohoda o ukončení zmluvy nadobúdajú účinnosť dňom  
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       nasledujúcom po dni zverejnenia 

9     Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

 

10    Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

  

 

 
 
      V Kluknave, dňa: 19.08.2016   
 
 
   O B J E D N Á V A T E Ľ :             Z H O T O V I T E Ľ : 
 
 
 
 
                    .......................................                                           ............................... 
                        Ing.Štefan Kováč                   Ing. Milan Zvara  
                        starosta obce Kluknava              konateľ spoločnosti 
                  GRIFF spol. s r.o. Košice  
                                                              
 


