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ZMLUVA O DIELO 
Na dodávku projektovej dokumentácie uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 
Číslo zmluvy: 0720204b 

 

 

Zmluvné strany 
 

 

Objednávateľ:   Obec Pušovce, Obecný úrad 
    Pušovce 14, 082 14 Pušovce 

    Štatutárny zástupca: Ján Namešpetra, starosta 

    Tel.: 051/7997710 
    e-mail: obecpusovce@gmail.com     

    IČO: 00327654 

    DIČ: 2021225690     

                    

                                                  Bankové spojenie:  

                                                  

 

Zhotoviteľ:                             projekčná kancelária - Ing. Peter Biroš – štúdio architektúry 
                                     Okružná 82, 082 12 Kapušany 

                                           Tel: +421 902 086 406 

                                            e-mail: peto.biros@gmail.com 

    IČO: 45337993 

    DIČ: 1080975775     

                   

                                                  Bankové spojenie:  

                                                  mBank 

                                      č.ú.: 520700 - 4202485817/8360  
                                                           IBAN: SK2083605207004202485817 

 

 

               Čl. I. 

Predmet diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa do 14. dní odo dňa podpísania tejto zmluvy 

o dielo projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby „SANÁCIA STRECHY - 

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE OBECNEJ BUDOVY V OBCI PUŠOVCE - PROJEKT“ 
odsúhlasenú oboma zmluvnými stranami.  

 

2. Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby bude:  

 

– Architektonické a stavebné riešenie stavby v rozsahu na stavebné povolenie 

v podrobnostiach dokumentácie pre výber dodávateľa 

– Súčasťou projektovej dokumentácie bude rozpočet a výkaz výmer 

– PD bude spracovaná aj v elektronickej forme na CD/DVD nosiči 

 

Celá výkresová dokumentácia bude zhotovená v 6 vyhotoveniach. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa Čl. II. tejto 

zmluvy. 

 

Čl. II. 

Cena diela 

Cena za zhotovenie diela je odsúhlasená obidvoma stranami. Za dodanú projektovú dokumentáciu 

zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu 5.050,- Eur. 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
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Čl. III. 

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej 

Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, 

ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu 

diela. 

 

Čl. IV. 

Platenie diela 

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za predmet zmluvy na základe faktúr: 

 

1, 1500€ vystavená po dodaní predmetu zmluvy, prevodom na hore uvedené číslo účtu. 

2, 3550€  vystavená po schválení žiadosti na MŽP SR, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

 

Splatnosť faktúr je do 14 dní od ich doručenia. 

 

Autorské dozory nie sú započítané v dohodnutej cene. 

 

Čl. V. 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zálohy alebo faktúry v dojednanom termíne   

         zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň   

        omeškania odo dňa doručenia faktúry.  

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela v dojednanom termíne zaplatí zhotoviteľ   

  zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dohodnutej ceny za dielo za každý deň omeškania. 

3. Termín odovzdania sa ale posúva s množstvom zmien na projekte vykonanom po dohode 

 oboch  strán. 

 

Čl. VI. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. 

Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 

odovzdaním predmetu diela. 

2.  Zhotoviteľ  bude pri zabezpečovaní činností tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje že dielo spĺňať všetky platné normy STN, EN. Všetky závady 

a nedostatky zistené pri preberaní diela  je povinný zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného odkladu 

po vyzvaní objednávateľom. 

 
Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán 

podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť  dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

3.     Na znak súhlasu s celým jej obsahom bola táto zmluva oboma zmluvnými stranami podpísaná. 

4.     Zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden. 

 

 

V Pušovciach dňa ......................................  

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ:   

  

Obec Pušovce       Ing. Peter Biroš – štúdio architektúry

  

 

--------------------------------------------------   --------------------------------------------- 

v zastúpení Ján Namešpetra – starosta    v zastúpení Ing. Peter Biroš  


