
ZMLUVA O DIELO č.  04/07.

                                                           Zmluvné strany:
Objednávateľ:             MESTO STARÁ TURÁ, Ul. SNP 1/2
                                                                  916 01 STARÁ TURÁ
                                                                  štatutárny zástupca: Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta
                                                                  zástupca k rokovaniam 
                                                                 vo veciach technických: Ing. Emil Vlado
                                                                 IČO: 312002
                                                                 DIČ: 2020381990
                                                                 Bank. spojenie: VUB Stará Turá
                                                                 Číslo účtu: 20622-202/0200
Zhotoviteľ:          Ing.  Jozef ŠEVČÍK, Projektová kancelária „DORIS“,
                                                                 Pod čerešňami 8, 91101 Trenčín
                                                                 v zastúpení: Ing. Jozef ŠEVČÍK, konateľ
                                                                 bank. spojenie:  VÚB pob. Trenčín č.ú. 18848-202/0200
                                                                oprávnenie na proj. činnosť vydal:
                                                               ObÚ Trenčín-živ. odd. č.j. ŽO 00290/92 zo dňa 3.3.1992
                                                               IČO:  36127094    
                                                               DIČ:  1032341079
uzavierajú týmto Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka takto:

I. PREDMET PLNENIA

 1. Predmetom tejto zmluvy je:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie a realizáciu (DSPaR) na akciu „Parkovisko pri r. k. kostole v Starej Turej“.                                                           

2.  Objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi  komplexné zameranie stavby vrátane overených inž. sietí. 

3. Zhotoviteľ nevykonáva pre objednávateľa inžiniersku činnosť, čo znamená, že riešenie                s 

dotknutými organizáciami len konzultuje, ale nezabezpečuje ich vyjadrenie.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za odovzdané zhotovené dielo cenu podľa čl. IV tejto 

zmluvy.                    

II. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia v stupni DUR objednávateľovi v lehote do 30 dní od podpísania 

tejto zmluvy a v stupni DSPaR do 45 dní od vydania územného rozhodnutia. Dokumentácia bude dodaná 

objednávateľovi v počte 6 exemplárov.

2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi  a končí sa 24 mesiacov po 

skolaudovaní stavby uvedenej v čl. I tejto zmluvy.

3. Autorský dozor (AD) sa uskutoční na pozvanie objednávateľa. Evidencia výkonu AD bude v stavebnom 

denníku stavby.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Úhrada za zhotovené dielo bude realizovaná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Údaje uvedené 

na faktúre musia byť v súlade s ods. 2 čl. IV tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi nebude poskytnutá záloha.

3. Úhrada faktúry sa uskutoční do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň 

odpísania z účtu objednávateľa.



IV. CENA A FAKTURÁCIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet plnenia bez DPH (viď príloha Ponuka ceny) takto:

a) DUR: 12.700,- Sk, slovom dvanásťtisícsedemsto Sk.

b) DSPaR: 24.800,- Sk, slovom dvadsaťštyritisícosemsto Sk.

c) Autorský dozor: 4.000,- Sk, slovom štyritisíc Sk. 

Prípadné naviac exempláre budú účtované osobitne sumou 1.000,- Sk, slovom jedentisíc Sk za 1 exemplár 

naviac.

2. Na uvedenú sumu podľa ods. 1 písmeno a., b. vystaví  zhotoviteľ súčasne s odovzdaním predmetu 

plnenia faktúru. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z.:

a) obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ objednávateľa a zhotoviteľa

b) číslo faktúry

c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, deň zdaniteľného plnenia

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť

e) faktúrovanú sumu, DPH, cenu vrátane DPH

f) označenie diela 

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

3. Autorský dozor bude faktúrovaný po kolaudácii stavby.

4. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

V. VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVENEJ VECI

Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa odovzdaním 

predmetu plnenia.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

VII. SANKCIE

1. V prípade omeškania úhrady faktúry v zmysle ustanovení čl. III tejto zmluvy je objednávateľ povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi úrok s omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania odovzdania predmetu plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

VIII. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

Objednávateľ prevezme a použije dielo len na účel vymedzený touto zmluvou. Poskytnutie diela tretím 

osobám je neprípustné.



IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 dostane objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

2. Zmluvu je možno meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami vzájomne podpísanými, ktoré budú tvoriť 

súčasť tejto zmluvy.

3. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán.

Príloha:  Ponuka ceny

V Starej Turej, dňa: 14.04. 2011 V Trenčíne, dňa : 13.04. 2011

Objednávateľ Zhotoviteľ

..................................................... ..................................................

                                                                        Ing. Jozef Ševčík,
       primátor mesta                                                     konateľ PK DORIS Trenčín

Dátum zverejnenia: 14.04. 2011




