
ZMLUVA O DIELO 01/2012 
Zhotovenie projektu podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ     :   OBEC ŠTIAVNIK, OBECNÝ ÚRAD ŠTIAVNIK, 
            013 55  ŠTIAVNIK  1350 
            sídlo             : 013 55  Štiavnik 
            bankové spojenie        : 
            č. účtu             : 
            IČO             : 00 32 16 72 
            DIČ             : 20 20 61 85 67 
            zodpovedný zástupca :  Ing. Štefan VÁROŠ – starosta 
 
           a 
 
Zhotoviteľ     :   Ing. arch. Dalibor HRIVNÁK, autorizovaný architekt SKA 0593 AA 
       ARCHID 
       sídlo             : Zlatovská 10,  911 05  Trenčín 
       bankové spojenie  : SŠ a.s. Trenčín 
       č.účtu    : 0041775208/0900 
       IČO   : 33 913 285 
       DIČ   : 10 20 31 91 24 
       IČ DPH   : SK 10 20 31 91 24 
       Označenie registra  : SKA 0593 AA 
 
 
ČL. II. PREDMET ZMLUVY A ROZSAH PLNENIA 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa a objednávateľovi odovzdá: 
 
    A. PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE – POŽIARNA ZBROJNICA ŠTIAVNIK -  
        REKONŠTRUKCIA 
 
2. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu projektu pre realizáciu stavby. 
 
3. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 
 
ČL. III. ČAS PLNENIA 
 
1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy je: 
     A.   31.03.2012 – PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 
 
2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu článku III. tejto zmluvy 
    a jeho odovzdaním objednávateľovi. 
 
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu podľa čl. IV. a V. tejto zmluvy. 
 
 



ČL. IV. CENA PREDMETU PLNENIA 
 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. II. a III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
     zmluvných strán v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. O Autorizovaných architektoch a 
     Autorizovaných stavebných inžinierov. 
2. Cena za zhotovenie PROJEKTU PRE STAVEBNÉ  POVOLENIE podľa čl. II. tejto zmluvy činí 
    6.700,-EUR, slovom šesťtisíccedemsto EUR, 20% DPH činí 1.340,- EUR, spolu 8.040,. EUR, 
    slovom osemtisícštyridsať EUR. 
 
 
ČL. V. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Cenu za zhotovenie Projektu pre stavebné povolenie uhradí objednávateľ na základe faktúry 
     po vypracovaní projektu, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. 
 
2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia, forma úhrady je prevodným príkazom 
    alebo v hotovosti. 
 
3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
    objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúrovať   
 objednávateľovi vo výške vlastných nákladov vrátane zisku. 
 
 
ČL. VI. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 
 
 Pred zahájením prác na PROJEKTE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, odovzdá objednávateľ 
 zhotoviteľovi Situáciu s polohopisným a výškopisným zameraním záujmového územia a  
 s vyznačenými inžinierskymi sieťami. 
 
 Všetky prípadné zmeny dispozície oproti odsúhlasenej ŠTÚDII STAVBY objednávateľ 
 odovzdá do troch dní od podpisu Zmluvy o dielo zhotoviteľovi. 
 
 Ďalšie zmeny objednávateľom po tomto termíne budú mať vplyv na cenu a hlavne na  
 termín odovzdania projektu. 
 
 
ČL.VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a bude    
 mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
 objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
 alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ 
 povinnosť bezplatného odstránenia vady. 
 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu v zmysle čl. VII. bod 3. do 15 dní od 
 Uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 
 
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektu uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 



 
 
ČL. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY 
 
1. Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. II. v termíne podľa čl. III. zaplatí zmluvnú pokutu 
 vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. IV. bod 2, za každý deň omeškania. 
 
2. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu podľa čl. IV. bod 2. v termíne podľa čl. V. bod 2., 3. 
 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania. 
 
 
ČL. IX. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce 
 z tejto zmluvy. 
 
2. Zhotoviteľ vypracuje a dodá projekt v rámci dohodnutej ceny v šiestich vyhotoveniach. 
 
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
 sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
 
 
ČL. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej 
 Zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť 
 písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 
 zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke obce. 
 
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 
 ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 
3. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno 
 zhotoviteľ. 
 
 
 
 
 
 
 
V Štiavniku, dňa 20.01.2012 
 
 
 
 
 
OBJEDNÁVATEĽ :.............................  ZHOTOVITEĽ :.................................................... 
    starosta obce                     Ing. arch. Dalibor HRIVNÁK 


