
Zmluva o dielo 
na dodávku projektovej dokumentácie 

uzatvorená v zmysle §536 a nasi.Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 

l. Zmluvné strany 

1.1 Objednávate!' 

Zastúpená 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 
DIČ 

1.2 Zhotovitel' 

Zastúpená 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 
IČ DPH 

ll. Identifikačné údaje stavby 

11.1 Názov stavby: 

Mesto Zlaté Moravce 
ul. 1.mája 2 95301 Zlaté Moravce 
Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc 
VUB Nitra 
33422162/0200 
00308676 
2021058787 

Ing Viera Brestovská, Bobrovec 402, 
autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 
4435*SP*A2 
032 21 BOBROVEC 
lngVierou Brestovskou 
Československá obchodná banka Nitra 
4003310387/7500 
42042364 
SK1029019420 

"Zelená ulica - rozšírenie vodovodu , Zlaté Moravce" 

11.2 Miesto stavby: 
k.ú. Zlaté Moravce - pozemky investora 

11.3 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických-
- za objednávatel'a - Bc Štefan Nociar , Ing Marián Zuzčák 
- za zhotovitel'a - Ing Viera Brestovská 

111. Predmet zmluvy 

111.1 Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu 
pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť v rozsahu pre vydanie stavebného 
povolenia. 

Vyššie uvedené práce vykoná zhotovitel' s odbornou starostlivosťou a v zmysle 
príslušných zákonných /Stavebný zákon/ a technických /EN, STN/ predpisov. 
Objednávate!' sa zaväzuje tieto práce prevziať a zaplatiť spôsobom tu určeným. 



IV.Čas plnenia 

IV.1 Termín plnenia predmetu zmluvy: 
Realizačná dokumentácia: 20 dní od obdržania kompletných podkladov od 
objednávatel'a 
Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia: 30 dní po vypracovaní 
a odovzdaní projektovej dokumentácie objednávatel'ovi 

IV.2 Ak zhotovitel' pripraví dielo alebo dohodnutú časť na odovzdanie pred 
dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávate!' toto dielo prevziať aj v skoršom 
termíne. 

IV.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávatel'a v tejto zmluve. 

IV.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by došlo pri realizácii diela k pozastaveniu prác 
z dôvodu na strane objednávatel'a, termín plnenia sa následne po dohode zmluvných 
strán upraví formou dodatku k ZoO o dobu o ktorú bolo potrebné vykonávanie prác 
prerušiť. 

V. Cena 

V.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.lll tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v súlade 
s výmerom MF SR č.R-3/1996 zo dňa 17.07.1996 a prílohy k uvedenému Výmeru. 

V.2 Cena za dielo sa dojednáva vo výške (podl'a predloženej cenovej ponuky) 
7150,- € slovom: sedemtisícjednostopäťdesiat euro 
Bez DPH 
Z toho cena: 
V.2a za vypracovanie realizačnej dokumentácie je 6600,- € bez DPH 
V.2b inžinierska činnosť 550,- € bez DPH 

V.3 Dohodnuté ceny budú fakturované : 
- realizačná dokumentácia po podpísaní expedičného listu objednávatel'om vo výške 
podl'a čl. V.2a 
-inžinierska činnosť po vydaní stavebného povolenia vo výške podl'a čl. V.2b 

V.4 Dohodnutá cena podl'a bodu V.2a zahŕňa v sebe 6 vyhotovení čistopisu. Naviac 
vyhotovenia sú nad rámec dohodnutej ceny. 

Vl. Platobné podmienky 

Vl.1. Zo strany zhotovitel'a bude vyhotovený daňový doklad na sumu v zmysle tohto 
čl. Faktúra bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH 

Vl.2 Podkladom pre úhradu ceny V.2a za projekt bude expedičný list potvrdený 
objednávatel'om a faktúra zhotovitel'a objednávatel'ovi. 



Podkladom pre úhradu ceny V.2b bude vydané stavebné povolenie a faktúra 
zhotovitel'a objenávatel'ovi. 
Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. Faktúra je 
uhradená dňom odpísania finančnej čiastky z účtu odberatel'a, za podmienky 
správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu. 

Vl.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 
objednávatel'a, bude zhotovitel' práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia fakturovať objednávatel'ovi vo výške percentuálneho rozpracovania 
projektu a preukázaním nákladov , s následným odovzdaním diela v jednom 
vyhotovení. 

VIl. Záručná doba -zodpovednosť za vady 

Vll.1 Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a tejto 
zmluvy a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

Vll.2 Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania 
objednávatel'ovi . Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

Vll.3 Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávatel'a 
a ten na ich použití trval. 

Vll.4 Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávatel'a požadovať 
a povinnosť zhotovitel'a poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného 
dojednania nie je vylúčená. Spracovate!' sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez 
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. 

VIli. Zmluvné pokuty 

Vll1.1 Objednávate!' má právo účtovať pri nedodržaní termínu predmetu tejto zmluvy 
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania maximálne však 10% 
z ceny diela. 

Vll1.2 Zhotovitel' má právo pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtovať úroky 
z omeškania vo výške 0,05% z fakturovaného základu dane, t.j. zo základnej ceny 
ako aj dane z pridanej hodnoty za každý deň omeškania. 

IX. Podmienky vykonania diela. 

IX.1 Dielo bude vykonané v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z obvyklých 
podmienok, resp. podl'a zásad SKSI. Projektová dokumentácia pre objednávatel'a 
bude vyhotovená v 6 pa ré a 1 x elektronickej forme. 

X. Spolupôsobenie objednávatel'a. 



X.1 Objednávate!' poskytne zhotovitel'ovi polohopisné a výškopisné zameranie 
predmetnej lokality, inžiniersko-geologický prieskum v riešenom území, technické 
informácie o existujúcich zariadeniach v riešenom území a podá doplňujúce 
informácie podl'a požiadaviek zhotovitel'a neodkladne. 

Xl. Odovzdanie diela. 

Xl.1 Zhotovitel' splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením 

a odovzdaním objednávatel'ovi. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený 
záznam, ktorý podpíšu zástupcovia oboch strán. 

XII. Záverečné, ustanovenia. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 
tri rovnopisy, Zlhotovitel' jeden rovnopis. 
Zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na 
stránke objednávateľa. 
Náležitosti, ktoré bližšie neupravuje táto ZoO sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 
Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vypracované iba písomnou 
formou so súhlasom oboch zmluvných strán. 
Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú , že zmluvu preštudovali, jej ustanoveniam 
rozumejú, sú oprávnení takúto zmluvu uzavrieť a na znak vážnej , pravej a slobodnej 
vôle pripájajú svoj podpis. 

V Zlatých Moravciach dňa 

Za objednávatel'a: 

V Bobrovci dňa i tr. 1. 2 ()!IL 

Za zhotovitel'a: 
Ing Viera Brestovská 

Ing Viera Breetovská 
Autorizovaný stavebný lntinier 

032 21 Bobrovec 402 
IČO: 42042364 

IČ DPH: SK1029019420 


