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ZMLUVA O DIELO č. 01/11/2012 

 

na zhotovenie projektu stavby 

uzavretá podľa § 536- 565 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
Táto zmluva o dielo, bude v ďalšom texte označovaná zjednodušene ako zmluva. 

 

 

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY 

 1.1  ZHOTOVITEĽ :                

Obchodné meno   JS Projekt - Ing. Soporská Jana 

  Vihorlatská 15,  

080 01  Prešov 

Oprávnený rokovať vo veciach 

- zmluvných :    Ing. Soporská Jana 

- technických :   Ing. Soporská Jana 

 

Bankové spojenie :          SLSP Prešov 

Číslo účtu :                       504621476/0900 

IČO :                               44317743 

DIČ :    1080173204 

telefón:                     0915 781 781 

email :    soporskaj@gmail.com 

 

1.2  OBJEDNÁVATEĽ :   

Obchodné meno   Obec Ľubotín 

   Na rovni 12/302 

065 41  Ľubotín 

 

Zastúpený :    Ing. Havrila Jozef, starosta obce 

Oprávnený rokovať vo veciach 

- zmluvných :    Ing. Havrila Jozef 

- technických :   Ing. Havrila Jozef 

 

Bankové spojenie :          OTP Stará Ľubovňa 

Číslo účtu :                       8399167/5200 

IČO :                               00 330 035 

DIČ :    2020698680 

Telefón:                     052/4921311 

email :    obeclubotin@stonline.sk 

 

 

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY 

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, a 

objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu stavby  

 

„Komunitné centrum v Ľubotíne“ 

 
2.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu prevezme, za jej zhotovenie zaplatí dohodnutú 

cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

 

Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTU 

3.1 Projektová dokumentácia bude vypracovaná podľa požiadaviek objednávateľa stavby, ktoré sú definované 

v súťažných podkladoch v stupni DSP + DRS. 
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 Čl. 4 SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU 

4.1  Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny, v tlačenej forme v počte šiestich  súprav + 1x 

v digitálnej forme na CD.  

 

4.2  Pri vypracovaní  projektu bude  zhotoviteľ dodržiavať  všeobecné záväzné  predpisy, technické  normy, dojednania  

tejto zmluvy  a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia  tejto zmluvy, 

zápismi a  dohodami zmluvných strán na štatutárnej  úrovni a vyjadreniami  verejnoprávnych orgánov a organizácii. 

 

4.3 Pokiaľ  v priebehu spracovania projektu  uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín  plnenia, zaväzuje sa 

objednávateľ upraviť dodatkom k tejto  zmluve cenu a termín plnenia  vo väzbe na zmenu  predmetu plnenia. 

 

 Čl. 5 ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že vypracuje a dodá  predmet objednávky v termíne do  30.11. 2012 

 

5.2 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu objednávateľovi. 

Odovzdaním projektu sa rozumie odovzdanie projektu pošte na prepravu, prípadne, ak sa na tom strany  dohodli osobne 

odovzdanie  projektu objednávateľovi s  potvrdením o prevzatí. 

 

 Čl. 6 CENA PROJEKTU, PLATOBNÉ  PODMIENKY 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa 

zákona č.18/96 Zb.o cenách. 

 

6.2 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy predstavuje : 

 

       Cena za dokumentáciu v zmysle čl. 2.1 :  ......................................      7 260,00 - EUR 

  slovom: sedemtisícdvestošesťdesiat EUR  

 
Zhotoviteľ nie je platcom DPH  

      

6.3  Podkladom  pre  úhradu  ceny  predmetu zmluvy  bude  faktúra  vystavená  zhotoviteľom.  

 

6.4  Faktúra bude vystavená do 14 dní od  podpisu zmluvy s poskytovateľom pomoci, najneskôr však do 30.4.2013. 

Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

 

6.5  Pre prípad  omeškania  objednávateľa  s úhradou  faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,3% 

za každý týždeň omeškania  z fakturovanej  ceny, pokiaľ  sa zmluvné  strany nedohodnú  inak. 

 

6.6 Pre prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou projektovej dokumentácie  dohodli zmluvné  strany zmluvnú  pokutu 

vo  výške 0,3%  za  každý  týždeň omeškania  z fakturovanej  ceny, pokiaľ  sa zmluvné  strany nedohodnú inak. 

 

6.7 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 fakturovať objednávateľovi v pomernej výške z 

dohodnutej ceny podľa čl.6.2 . 

 

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

7.1  Zhotoviteľ nezodpovedá  za vady,  ktoré boli  spôsobené použitím podkladov  prevzatých  od  objednávateľa  a  

zhotoviteľ  ani  pri vynaložení všetkej starostlivosti  nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil 

objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

7.2  Pre  prípad  vady  projektu  dojednávajú  zmluvné  strany  právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa 

poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ  sa  zaväzuje  prípadné  

vady  projektu  odstrániť bez  zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom projektu.  

 

7.3  Prípadnú  reklamáciu  vady  plnenia  predmetu  tejto  zmluvy  je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedenému v čl. 1 ako oprávnenému vo veciach 

technických. 
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Čl.8 ZMENA ZÁVAZKU 

8.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu  záväzku  v prípadoch,  kedy  sa  po  uzatvorení  zmluvy  zmenia 

východiskové podklady, rozhodujúce  pre uzavretie tejto  zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, 

pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 

 

Čl. 9 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s §47a 

odst. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v není neskorších predpisov.   

 

9.2 Túto  zmluvu je možné meniť  iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

 

9.3  Táto zmluva  je vyhotovená  v štyroch  vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží dve 

vyhotovenia. 

 

 

 

  V Ľubotíne, 13.11.2012                                                                v Prešove, 13.11.2012  

 

 

 

 

 

          Objednávateľ:                                                                                      Zhotoviteľ : 

                                                                           

Ing. Havrila Jozef      Ing. Soporská Jana 

 


