
Zmluva o dielo č.15062015 

Na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle 

stavebného zákona č.50/1976 Zb. a jeho vykonávacích predpisov 
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 

 

Čl.I.  
Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Obec Nižný Kručov 

adresa: Obecný úrad Nižný Kručov  

v zastúpení: Mgr. Vladimíra Hermanovská, starostka obce  

IČO: 00332615 

DIČ: 2020630260 

Bankové spojenie:  PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s 

Č. účtu: 4251257001/5600 

E-mail: niznykrucov@gmail.com 

 (ďalej len objednávateľ) 

a 

2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Jozef Bednár, autorizovaný architekt   

adresa: Mlynská 1350, 09301 Vranov nad Topľou 

v zastúpení: Ing. arch. Jozef Bednár 

IČO: 33 269 009 

DIČ: 1022394527 

Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, pobočka Vranov nad Topľou 

Č. účtu: 9661390/5200 

E-mail: bednar@atelier.sk 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

Čl.II. 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že riadne a včas vypracuje projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenie a realizáciu stavby: Modernizácia okolia domu smútku (ďalej len dohodnuté dielo). 

Obsah dokumentácie: Spevnené plochy, úprava prístupovej komunikácie, osvetlenie, drobná architektúra, zeleň 

a záchytný múrik - predpokladaný náklad stavby  280 000,- EUR.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dohodnuté dielo a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa Čl.V. 

tejto zmluvy v lehote splatnosti podľa Čl.VI. tejto zmluvy. 

 

 

Čl.III. 
Rozsah a počet vyhotovení diela 

 

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy dodá zhotoviteľ v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia 

a realizácie stavby.  

2. Zhotoviteľ odovzdá dielo v 6 vyhotoveniach dokumentácie (6 sád) a 1x v elektronickej forme. 

 

 

Čl.IV. 
Etapizácia prác a termíny plnenia 

 

1. Zhotoviteľ vypracuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v jedenej ucelenej etape v termíne do 30.7.2015  

 

 

Čl.V. 
Cena za vyhotovenie diela 

 

1. Celková cena za vypracovanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 7.900,- EUR, slovom: sedemtisíc 

deväťsto  EUR.  



2. Uvedená čiastka za vyhotovenie diela sa vzťahuje výlučne na vypracovanie diela v rozsahu a počte vyhotovení 

podľa ustanovení uvedených v čl II. a III. tejto zmluvy.  

3. Cena je uvedená vrátane DPH vzhľadom na to, že zhotoviteľ nie je platcom DPH.  

 

Čl.VI. 
Fakturácia a splatnosť faktúry 

 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

-zaplatiť zhotoviteľovi celkovú cenu diela vo výške 7.900,- Eur a to rozdelením platieb na dve časti, splatnosť 

faktúr je 30 dní: 

1. vyplatiť zhotoviteľovi zálohu na vypracovanie diela PD v čiastke 1.500,- EUR, slovom jedentisícpäťsto EUR.  

2. doplatiť  zhotoviteľovi 6.400,-Eur slovom ( šesťtisícštyristo EUR) ,druhú časť ceny diela a to po  pridelení 

finančných prostriedkov z  Ministerstva pôdohospodárstva  SR z PRV 2014-2020 na stavbu „Modernizácia 

okolia domu smútku“ kde v časti  oprávnených nákladov stavby sú finančné prostriedky na PD  

3. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru pre zálohu po nadobudnutí právoplatnosti tejto zmluvy a faktúru 

na  druhú časť ceny diela vystaví zhotoviteľ až po pridelení finančných prostriedkov z Ministerstva 

pôdohospodárstva z PRV 2014-2020. 

 

Čl.VII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Odstúpenie od zmluvy je možné len v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka pri podstatnom porušení 

zmluvy a realizuje sa písomnou formou.  

2. Za vážne porušenie tejto zmluvy sa považuje: 

a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 

b) prekročenie termínov zhotovenia diela, jeho etáp a ucelených častí o viac ako 15 dní.         

 

 

Čl.VIII. 
Miesto a podmienky odovzdania diela 

 

1. Miestom odovzdania a prevzatia diela je kancelária pracoviska zhotoviteľa na adrese uvedenej v čl. I. tejto 

zmluvy. 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dohodnuté dielo s preberacím protokolom, ktorý bude podkladom pre 

následnú fakturáciu. Preberací protokol bude potvrdený podpismi objednávateľa a zhotoviteľa alebo nimi 

splnomocnenými osobami.  

 

Čl.IX. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonané formou písomných dodatkov potvrdených oboma 

stranami. 

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

3. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán. 

4. Zmluva je napísaná v 4 exemplároch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po 2 exemplároch. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto 

skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve.  

 

 

  V obci Nižný Kručov dňa: 15.6.2015 

 

 

 

 

  Za objednávateľa:                                                                                      Za zhotoviteľa: 

 


