
ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a §§ 102 a 3 ods. 4 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene zákona č.282/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 
576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. 
I. tejto zmluvy.

I. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Štatutárny zástupca 
Kontaktná osoba 
IČO
Bankové spojenie 
Číslo úctu

: Obec Žitavany 
Obec úrad Žitavany 
Športová 5 
951 97 Žitavany 
Juraj Obert, starosta obce 
Juraj Obert 
37869451 
SLSP, a.s. 
232084290/0900

/ ďalej len objednávateľ /

1.2. ZHOTOVITEĽ

Zástupca splnomocnený na
rokovanie vo veciach technických
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie 
Číslo účtu

Ing. Ľubomír Candrák, aut. stav. inž., C-projekt 
Hviezdoslavova 4 
953 01 Zlaté Moravce

Ing. Ľubomír Candrák 
22 816 003 
1028589408 
SK 1028589408 
SLSP, a.s.
312 754 02/0900*

/ ďalej len zhotoviteľ /

II. Predmet zmluvy

2.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa projekt stavby na: 
Rekonštrukcia a zateplenie šatní a tribúny futbalového štadióna Žitavany

2.1.1. Projekt sa bude deliť na :
Stavebná časť a architektúra 
Statické posúdenie stavby 
Teplotechnické a energetické posúdenie 
Požiarna bezpečnosť 
Zdravotechnika a ústredné kúrenie 
Elektroinštalácia a bleskozvod 
Rozpočet a výkaz výmer



2.2. Miestom realizácie diela pre ktoré zhotovíte!’ vypracuje projektovú dokumentáciu je : 
Žitavany pare. č. 744/1, kat. úz. Kňažice.

2.3. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotovíte!' dodržiavať všeobecné 
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými 
podkladmi objednávateľa - platnej projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a 
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácii.

2.4. Zhotovíte!’ vypracuje predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.5 Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre 
vykonávanie požadovaných prác.

III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať deň nasledujúci po 
doručení podpísanej zmluvy o dielo.

3.2.0dovzdanie projektu podľa 2.1. do 15.marca 2015.

3.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu čl. II 
tejto zmluvy a jeho odovzdaním objednávateľovi.

3.4. Odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie 
v rozsahu čl. II tejto zmluvy na adresu objednávateľa v 6-tich vyhotoveniach.

3.5. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

3.6. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v 
omeškaní.

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Cena

4.1. Cena za zhotovenie diela podľa 2.1. činí:
Cena bez DPH 2.440,- EUR bez DPH 
DPH 20% 488,- EUR
Cena celkom: 2.928,- EUR

4.2. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom 
projekte po vzájomnej dohode.

V. Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie projektu uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu - 
faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po odovzdaní diela.



5.2 Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je do 30 dní.

VI. Ostatné dojednania

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie 
spočívajúce v odovzdaní projektových podkladov do termínu začatia projektových prác.

6.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy.

6.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu či. II. tejto 
zmluvy.

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 5 dní na vyzvanie poskytne spoluprácu pri 
zabezpečení potrebných podkladov pre vypracovanie predmetu plnenia , doplňujúcich 
údajov, spresnení podkladov, vyjadrenia stanovísk, ktorých potreba vznikne na 
vstupnom výrobnom výbore, alebo v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6.5. Ak objednávateľ nemôže zabezpečiť niektoré časti spolupôsobenia vlastným 
silami, tie práce zabezpečí zhotoviteľ za osobitnú úhradu dohodnutú zmluvnými stranami.

VII. Zmena záväzku

7.1. Ak objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť na vyhotovenie diela , zmenia sa 
rozhodujúce východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany, je 
objednávateľ povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy.

7.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.

7.3. V prípade rozporov ohľadne zmien ,alebo rušenia záväzku sa určí tretia osoba, 
ktorej predložia predmet sporu predložený súdu. V prípade pochybností platia 
ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky.

VIII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
Zhotoviteľ odpovedá za kvalitu projektu počas celej životnosti stavby.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi.

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nenáležitých 
podkladov prevzatých od objednávateľa.

8.4. Záručná doba sú 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezodplatne prípadné vady projektu bez 
zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie najviac však do 15 dní.



8.6. Ak zhotovíte!’ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote do 15 
dní, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za realizačný projekt za každú vadu 
a za každý deň omeškania.

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čí. II tejto zmluvy v termíne podľa 
bodu 3.2. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu zmluvy za každý 
začatý deň omeškania.

9.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade omeškania so 
zaplatením faktúry z dlžnej sumy vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň 
omeškania.

10.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami obchodného 
zákonníka a s ním súvisiacich právnych predpisov.

10.2 Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá zhotoviteľ 
a dve objednávateľ.

10.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Žitavanoch dňa 23.12.2014 V Žítavanoch dňa 23.12.2014

IX. Zmluvné pokuty

X. Záverečné ustanovenia

\ \
zhotoviteľ


