
Zmluva o dielo 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
 
 
 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 
 

    Obec Prenčov 
Sídlo: Prenčov 300, 969 73  Prenčov  
IČO: 00320943  
DIČ: 2021107396  
Štatutárny zástupca:                                             Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce  
Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Banská Štiavnica   
Číslo účtu:  1402857001/5600   
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ:  
     Ing. Peter Ivanič  

Sídlo: Ivana Krasku 15, 969 01  Banská Štiavnica 

IČO: 32032935  
DIČ: 1029431106  
Bankové spojenie:                                               SLSP, Banská Štiavnica  
Číslo účtu: 7437829292/0900  
(ďalej len „zhotoviteľ“, spolu s objednávateľom 

ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá v rozsahu a za podmienok dojednaných 

v tejto zmluve dielo, ktorým je vypracovanie  Projektovej dokumentácie na 

„Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŚ s MŠ“, v rozsahu projektu 

pre realizáciu stavby (ďalej len „Projektová dokumentácia“), bližšie špecifikovanej v bode 3 

tohto článku zmluvy. 
         
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevezme 

a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.  

3. Predmetom tejto zmluvy je riadne vypracovanie a overenie Projektovej dokumentácie 

zhotoviteľom. Rozsah projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby tvorí statická správa, 
požiarnobezpečnostné riešenie stavby, rozpočet, výkaz výmer, tepelnotechnický posudok 

budovy, súhrnná technická správa, architektúra. Predmet plnenia je splnený riadnym 
odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie osobné 

prevzatie diela zodpovedným pracovníkom objednávateľa. Projektová dokumentáciu 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich tlačených vyhotoveniach a v 1 digitálnej 

forme. 
 



4. Rozsah záujmového územia. Objednávateľ pred začiatkom prác stanovil rozsah prác pre 
vypracovanie jednotlivých stavebných objektov. Objednávateľ sa zaväzuje, že po podpise 

zmluvy zhotoviteľovi bezplatne odovzdá podklad potrebný pre vypracovanie projektovej 
dokumentácie a to: 

    Zakreslenie / vyznačenie rozsahu projektových prác na podklade katastrálnej mapy spolu 
s vykonaním osobnej obhliadky plánovaných stavebných objektov v teréne. 

 
 
 

Článok III. 
Čas a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo v rozsahu a spôsobom dohodnutým 
v čl. 2 tejto zmluvy v čistopise v termíne: 06/2014 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom odovzdania diela je adresa sídla objednávateľa.  
 
 

Článok IV. 
Cena diela 

 

1. Cena za vykonanie diela bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá v celkovej výške:  

5 500,00 €  

Zhotoviteľ nie je platcom DPH 

2. Cena diela podľa bodu 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené 

s vykonaním diela podľa tejto zmluvy. 

3. Za práce vykonané naviac, s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie, sa nebudú považovať 

také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej 

odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce 

a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na 

vlastné náklady.  
 
 

Článok V. 
Spôsob vypracovania diela 

 

1. Pri spracovaní predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sa 
zaviazal zmluvne plniť, všeobecne záväzné predpisy, technické normy, platné odborové 

normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi 

objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán. 
 
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady v čase dohodnutom  v zmluve 

o dielo.     

3. Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela a po 

zaplatení celej ceny diela.    
4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie diela u zhotoviteľa stavby podľa 

projektu. Všetky zmeny technického a iného riešenia diela uskutoční len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa 

zaväzuje neposkytnúť dielo alebo jeho časť inému bez súhlasu zhotoviteľa projektu. 

 
 

Článok VI. 
Fakturácia a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela, podľa čl. 4 tejto zmluvy, na 
základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, ktorá musí spĺňať všetky zákonné náležitosti. 

2. Zhotoviteľovi bude po odovzdaní diela a predložení faktúry vyplatená cena diela vo 
výške  5 500,00 €. Cena diela bude uhradená objednávateľom zhotoviteľovi na základe 



faktúry s lehotou splatnosti 14 dní po odovzdaní a prevzatí diela.   
 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa zmluvy a že bude spĺňať 

požiadavky všeobecne záväzných predpisov, technických noriem platných v čase 
spracovania. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdania 
objednávateľovi. Za vady zistené po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ 

iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol  zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na použití vadných 
podkladov trval. 

4. Pre prípad oprávnenej reklamácie vady dojednali zmluvné strany právo objednávateľa 
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Iné dojednanie 

ohľadne oprávnenej reklamácie vád diela je možné len na základe písomnej dohody 
zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného 

odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, a to vadu malého rozsahu 
do 3 dní, pričom vadou malého rozsahu sa rozumejú drobné pisárske a počítarske chyby; 

a vadu veľkého rozsahu do 15 dní od reklamácie, ak nebolo dohodnuté ináč. 

5. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný 
uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou u zhotoviteľa.  

 
 

Článok VIII.  
Zmluvné pokuty 

  
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, 

môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z celkovej ceny diela za 
každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne odpočítať 
z ceny diela.  

2. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou ceny diela, zhotoviteľ má právo účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. 
 
 
 

Článok IX. 
Odstúpenie od zmluvy 

  
1. Podstatné porušenie zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť 

postupom podľa § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy označujú nasledovné prípady: 

- Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vadne, v rozpore s dohodnutými alebo určenými 

podmienkami, 

- Zhotoviteľ nezapracuje v priebehu zhotovenia diela vzniknuté zmeny, ktoré je povinný 

dať do dodatku zmluvy, 

- Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa bodu 6. tejto zmluvy, 

- Zhotoviteľ poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť  
 

 

Článok X. 
     Ďalšie dojednania 

 



1. Záručná lehota pre dielo je stanovená na dva roky a začína plynúť odo dňa prevzatia diela.  
 
2. Ak zhotoviteľovi vzniknú vážne prekážky v spracovaní predmetu plnenia vinou 

objednávateľa, na ktoré objednávateľa ihneď písomne upozorní, zhotoviteľ je oprávnený 
prerušiť práce až do vyriešenia problému.  

3. Podklady poskytnuté objednávateľom považuje zhotoviteľ za dôverné a nie je oprávnený 
ich poskytovať tretím osobám bez súhlasu objednávateľa. Výnimkou je prípad uvedený v § 
538 Obchodného zákonníka v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s plnením podľa tejto 
zmluvy dozvedel bez časového obmedzenia aj po ukončení tejto zmluvy. 

4. Pri nedokončení diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, má tento nárok na 
úhradu ceny zodpovedajúcej rozsahu už vykonaných prác na diele.  

 
 
 

Článok XI. 
      Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy zmluvných strán v zmluve vyslovene neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom. 

3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte 
dodatku. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre objednávateľa a jeden 
pre zhotoviteľa. 

 
 
 
V Banskej Štiavnici, dňa V Prenčove, dňa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Ivanič  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Alena Ciglanová 

starostka obce 
 
 
 
 


