Zmluva o dielo
uzavretá podl’a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na zhotovenie porealiza ného projektu stavby
l. 1. ZMLUVNÉ STRANY
l. Objednávatel':
v zastúpení:
sídlo:
Bankové spojenie:
*íslo ú*tu:
I6O :
DI6 :

Obec Mníšek nad Hnilcom
Ing. 'udovít Kujnisch
*. 292, 05564 Mníšek nad Hnilcom
Slovenská sporite23a a.s.
0524252858/0900
00329380
2021259416

2. Zhotovite,:
v zastúpení:
sídlo:
Bankové spojenie:
*íslo ú*tu:
I6O :
DI6 :

Prakostav s.r.o
Ing. Marek Kollár
*.13, 05562 Prakovce
Slovenská sporite23a a.s.
0101379398/0900
31698417
2020501747

l. 2. PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotovite2 sa zaväzuje, <e vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto
zmluve pre objednávate2a, a objednávate2ovi odovzdá projektovú dokumentáciu pre stavbu:
Regenerácia centra obce Mníšek nad Hnilcom

2.2 Objednávate2 sa zaväzuje, <e dokon*enú projektovú dokumentáciu prevezme, zaplatí za jej
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotovite2ovi dojednané spolupôsobenie.
2.3 Zhotovite2 vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosB.
l. 3. ROZSAH A OBSAH PROJEKTU
Projektová dokumentácia pozostáva z nasledovných *astí:
3.1. Zabezpe*enie vstupných podkladov – zameranie stavieb
3.2. Zabezpe*enie dokumentácie - porealiza*ný projekt
l. 4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU
4.1 Pri vypracovaní projektu bude zhotovite2 dodr<iavat’ všeobecne záväzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ východzími podkladmi objednávate2a,
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odovzdanými ku d3u uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej
úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.
4.2 Pokia2 v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mat’ vplyv na cenu a termín
plnenia, zaväzuje sa objednávate2 upravit’ dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo
väzbe na zmenu predmetu plnenia.
l. 5. AS PLNENIA A FORMA ODOVZDANIA
5.1 Zhotovite2 sa zaväzuje, <e dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu *l. 3
a vypracovaný spôsobom pod2a *l. 4 tejto zmluvy v termínoch:
za*atie prác
ukon*enie prác

Na vyzvanie objednávate2a – d3om odovzdania ukon*enej stavby
Do 1 mesiaca od za*atia prác

5.2 Dodr<anie tohto termínu je závislé od riadneho a v*asného spolupôsobenia objednávate2a
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávate2a s poskytnutím spolupôsobenia nie
je zhotovite2 v omeškaní so splnením povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dojednanom termíne.
5.3 Predmet plnenia pod2a tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním
projektu objednávate2ovi. Odovzdaním projektu sa rozumie odovzdanie projektu pošte na
prepravu, prípadne, ak sa na tom strany dohodli osobné odovzdanie projektu objednávate2ovi s
potvrdením o prevzatí. Objednávate2 odovzdá porealiza*ný projekt v tla*enej forme v 6 páre a 2x
v elektronickej forme na CD.
l. 6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATE=A
6.1 Projekt pod2a tejto zmluvy zhotovite2 vypracuje a dodá pod2a po<iadaviek objednávate2a.
6.2 Objednávate2 sa zaväzuje, <e po*as spracúvania projektu poskytne zhotovite2ovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spo*ívajúce najmä v odovzdaní dopl3ujúcich
údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.
l. 7. CENA PROJEKTU, PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, <e vykoná zmluvné práce v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
7.2 Zmluvná cena za zhotovenie predmetu zmluvy je v súlade s ustanoveniami zákona *. 18 /
1996 Z.z. o cenách a nadväzujúcich predpisov vypo*ítaná ako sú*et všetkých polo<iek ur*ených
sút'a<nými podmienkami a sút'a<nými podkladmi vo výške:
Cena bez DPH: 10250,00€
DPH 20%: 1947,50€
Cena s DPH: 12197,50€
7.3 Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od doru*enia a po*as nej je objednávatel' povinný túto
faktúru uhradit'. V pripade, <e faktúra nebude obsahovat' všetky dohodnuté nále<itosti, má
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objednávatel' právo takúto faktúru vrátit' zhotovitel'ovi, ktorý je povinný vystavit' novú faktúru s
novou lehotou splatnosti.
7.4 Pre prípad omeškania objednávate2a s úhradou faktúry (*iastkovej resp. kone*nej), dohodli
zmluvné strany zmluvnú mesa*nú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny.
7.5 Všetky prípady neplnenia zo strany zhotovite2a majú za následok zadr<anie a odlo<enie
platieb. Pre prípad omeškania zhotovite2a s dodaním predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany
zmluvnú mesa*nú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny.
7.6 V prípade, <e dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávate2a, bude zhotovite2 práce rozpracované ku d3u zrušenia alebo odstúpenia fakturovat’
objednávate2ovi vo výške:
7.6.1 Vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku d3u zrušenia (odstúpenia) tejto
zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny pod2a *l. 7 pre jednotlivé práce uvedené v *l. 3.
7.6.2 V prípade, <e nedôjde k dohode pod2a bodu 7.6.1, po<iada zhotovite2 o rozhodnutie
súdnou cestou.
l. 8. ZODPOVEDNOSA ZA VADY, ZÁRUKA
8.1 Zhotovite2 zodpovedá za to, <e predmet tejto zmluvy je zhotovený pod2a tejto zmluvy, a <e
po dobu stanovenú (záru*ná doba) bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
8.2 Zhotovite2 zodpovedá za vady, ktoré má projekt v *ase jeho odovzdania objednávate2ovi. Za
vady, vzniklé po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
8.3 Zhotovite2 nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené pou<itím podkladov prevzatých od
objednávate2a a zhotovitel’ ani pri vynalo<ení všetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnosB, prípadne na 3u upozornil objednávate2a a ten na ich pou<ití trval.
8.4 Záru*ná doba je 5 ro*ná a za*ína plynúB odo d3a odovzdania projektu objednávate2ovi.
8.5 Pre prípad vady projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávate2a po<adovaB a
povinnosB zhotovite2a poskytnúB bezplatné od stránenie vady. Mo<nosB iného dojednania nie je
vylú*ená. Spracovate2 sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániB bez zbyto*ného odkladu po
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávate2om.
8.6 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávate2 povinný uplatniB
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zhotovite2a.
l. 9. ZMENA ZÁVÄZKU
9.1 Objednávate2 sa zaväzuje, <e pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavrení
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú
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nové po<iadavky objednávate2a. Objednávate2 je povinný pristúpiB na zmenu zmluvy vtedy, ak
dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve.
9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadrit’ písomne, v lehote 14 dní od
odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho
podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, opráv3uje to obe strany, aby
ktoráko2vek z nich po<iadala súd o rozhodnutie.
9.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, <e povinná organizácia uhradí oprávnenej organizácii
náklady v preukázanej výške, ktoré vznikli neplnením si záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli, <e vynalo<ia všetko úsilie na priate2ske urovnanie akéhoko2vek
sporu súvisiaceho so zmluvou, ktorý mô<e vzniknúB medzi nimi alebo medzi mana<érom
projektu a zhotovite2om.
9.5 V prípade zlyhania priate2skeho urovnania a pokra*ovania rozporov, jedna zo strán po<iada o
rozhodnutie súd.
l. 10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
10.1 Objednávate2 je oprávnený pou<it’ dielo – predmet tejto zmluvy výlu*ne iba pre ú*ely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné vyu<itie, najmä prípadné prenechanie na vyu<ívanie tretím
osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotovite2a.
10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotovite2a.
10.3 Zmluva je uzavrená okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doru*ený
zhotovite2ovi. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
10.4 Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny je odmietnutím
predlo<eného návrhu zmluvy a pova<uje sa za nový návrh.
10.5 Túto zmluvu je mo<né menit’ iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán.
10.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávate2 obdr<í tri
a zhotovite2 jedno vyhotovenie.
10.7 Zhotovite2 sa zaväzuje strpieB výkon kontroly (auditu), overovania súvisiaceho s dodaním
tovarov, slu<ieb, prác, kedyko2vek po*as platnosti a ú*innosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými
osobami v zmysle *l.12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a
poskytnúB im všetku potrebnú sú*innosB
V Mníšku nad Hnilcom
D3a:
Objednávate2:

V Prakovciach
D3a:
Zhotovite2:
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