
ZMLUVA  O DIELO 

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1.1.Objednávateľ:     
 

Názov:     Obec Janovce   

Sídlo :     Obecný úrad, Janovce 62, 086 41 Raslavice   

Štatutárny zástupca:  Ľubomír Kundrát – starosta obce   

IČO:    00322083  

DIČ:           2020623132  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ:     
 

Názov:     Ing. Tomáš Kocúr  

Sídlo:    Komárov 92, 086 11 Hrabovec 

IČO:    45867275 

DIČ:    1083138595 

IČ DPH:    neplatca  

Zapísaný:    Živnostenský register Okresného úradu Bardejov, 

     číslo: 760 – 15413  

Bankové spojenie:  mBank S.A., pobočka zahraničnej banky   

IBAN:    SK29 8360 5207 0042 0501 8907 

 Kontakt:    tomas.kocur@hotmail.com, 0908698564  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 



II. 

PREDMET  PLNENIA 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa 
špecifikované v článku III. tejto zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať 
a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 

 

III. 

DIELO 

3.1. Pre účely tejto zmluvy sa dielom rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie 
v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby pre projekt: 

„ MATERSKÁ ŠKOLA JANOVCE, OBNOVA A ZVÝŠENIE KAPACITY“ 

(ďalej len „dielo“). 

 

3.2.Dielo bude pozostávať najmä z nasledovných častí:  

a) Sprievodná správa 
 

b) Súhrnná technická správa 
Protipožiarná bezpečnosť stavby 
Energetické hodnotenie budovy 
 

c) Celková situácia stavby 
 

d) Dokumentácia stavebných objektov a inžinerských sieti 
Architektonicko – stavebné riešenie 
Statika  
Zdravotechnika 
Vykurovanie 
Elektroinštalácia 
Bleskozvod  
 

e) Výkaz výmer a rozpočet 
 

3.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vypracovať dielo v 6 vyhotoveniach, v súlade so zákonom č 
50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo pre účely vydania stavebného povolenia.  

 



IV. 

TERMÍN A MIESTO PLNENIA  

4.1.Zmluvné strany sa dohodli, že termín vykonania diela špecifikovaného v článku III. tejto 
zmluvy je najneskôr do 22.marca 2019. Objednávateľ súhlasí s dodaním diela aj pred 
dohodnutým termínom. 

4.2 Termín ukončenia prác je závislý na riadnom spolupôsobení objednávateľa. V prípade 
zmeny rozsahu diela zmluvné strany dohodnú nový termín ukončenia prác.  

4.3 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo na miesto plnenia: Obecný úrad Janovce, Janovce 62 

 

V. 

CENA  DIELA 

5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán. 

5.2 Cena diela dohodnutá podľa predchádzajúceho bodu zmluvy je nasledovná: 

Cena bez DPH predstavuje sumu:    7100,- EUR 

DPH:                                               nie je platca DPH 

Cena spolu:                                      7100,- EUR 

 

5.3.  Platobné podmienky: 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach: 

Po zhotoviteľom deklarovanom rozpracovaní diela uhradí  Objednávateľ uhradí platbu 
vo výške: 3600,- EUR do 14 dní od prevzatia vystavenej faktúry. 

Po odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela Objednávateľ uhradí platbu vo 
výške: 3500,- EUR do 14 dní od prevzatia vystavenej faktúry. 

 

5.4 Zmena ceny, ktorá je určená v bode 5.2 tohto článku je prípustná v tých prípadoch, keď 
objednávateľ bude požadovať vykonanie viac prác navyše alebo sa v priebehu vykonávania 
diela objaví potreba vykonať viac prác. 

 



VI. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo zhotoví a dodá podľa platných technických 
a právnych predpisov a v zmysle podmienok tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané 
v tejto zmluve. 

6.2. V prípade zistenia vád diela je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
bezplatné odstránenie vád diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez 
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, najneskôr však do 30 dní od zistenia 
uplatnenia si nárokov z vád diela objednávateľom. 

 

VII. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

7.1.  Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela. 

7.2. Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať  všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy.  
7.3.   Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa. 

 

VIII. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

8.1 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

8.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po dvoch exemplároch. 

8.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.  

 

V Janovciach, dňa  
 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ:  

 

 

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

Ľubomír Kundrát – starosta      Ing. Tomáš Kocúr 


