
Z m l u v a   o   d i e l o 
 

ČL. I  
 ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ: Obec Jánovce 

 Zastúpený:  Jozef Kacvinský, starosta 

    IČO: 00326259      

ďalej pre účely zmluvy len „o b j e d n á v a t e ľ“ 

 

2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Ivan Smolec, autorizovaný architekt SKA 0561 AA 

Suchoňova 3471/13, 058 01 Poprad 

    Zastúpený:  Ing. arch. Ivan Smolec, projektová kancelária Arkáda Poprad, 

  Levočská 866, 058 01 Poprad 

    IČO: 32873964     Bank. spoj.: UniCredit Bank, pob. Poprad 

    IČ DPH: SK1022676963             Číslo účtu: 6707608009/1111 

ďalej pre účely zmluvy len „z h o t o v i t e ľ“ 

 

 

ČL. II  
 PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok 

a) z h o t o v i t e ľ a, že vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III a odovzdá ho objednávateľovi, 

b) o b j e d n á v a t e ľ a, že poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady pre zhotovenie diela podľa čl. 

III a že si zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný deň 

lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV. 

 

 

ČL. III 
 DIELO 

 
1. Dielom je  

a) dopracovanie projektovej dokumentácie stavby "Dom smútku, Jánovce - Machalovce" v rozsahu 

projektu pre realizáciu stavby, 

b) autorský dozor počas realizácie stavby. 

 

2. Podkladom na vykonanie diela sú: 

a) požiadavky na dispozično-prevádzkové a technické riešenie ovplyvňujúce obsah a formu diela, 

b) existujúca projektová dokumentácia stavby. 

 
 

ČL. IV  
CENA ZA DIELO 

 
1. Cena za dielo je stanovená nasledovne: 

a) podľa čl. III ods.1. písm. a) je 2.500,- EUR, 

b) podľa čl. III ods.1. písm. b) je stanovená hodinovou sadzbou 15,- EUR za každú začatú hodinu, 

maximálne 300,- EUR. 
Uvedené ceny sú bez DPH, ktorá bude fakturovaná podľa aktuálnej výšky stanovenej MF SR. 

 

2. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví pri 

odovzdaní jednotlivých predmetov zmluvy (čl. III ods.1 písm. a), b)) pričom lehota splatnosti faktúry 

je 14 dní od jej vystavenia. 

 



  

ČL. V 
  LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 

 

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo 

a) podľa čl. III ods. 1 písm. a) odovzdaním všetkých potrebných písomností a grafických príloh v 

piatich vyhotoveniach najneskôr do 30. júna 2011, 

b) podľa čl. III ods. 1 písm. b) vykonaním potrebných úkonov súvisiacich s činnosťou  autorského 

dozoru počas realizácie stavby až po jej ukončenie. 

 

2. Objednávateľ splní svoj záväzok  

a) poskytnutím podkladov potrebných pre vykonanie diela podľa čl. III ods. 2, 

b) prevzatím diela najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotoviteľa, 

c) zaplatením ceny diela v lehote splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

 

3. Počas plnenia záväzku zhotoviteľa v časti diela podľa čl. III ods. 1 písm. a) sa uskutočnia kontrolné 

dni, ktorých obsahom je kontrola stavu plnenia záväzku. Kontrolné dni sa uskutočnia podľa potreby 

počas lehoty plnenia záväzku. 

 

4. Lehoty podľa odseku 1 neplynú v čase, v ktorom zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok z dôvodu 

neposkytnutia potrebných podkladov zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na 

koncepčné zmeny alebo podstatné prepracovanie časti diela podľa čl. III ods. 1 písm. a) uplatnené na 

zhotoviteľovi predlžujú lehoty podľa ods. 1 o 15 dní. 

 

5. Nesplnenie záväzku v lehotách podľa ods. 1 a 2 je omeškaním. 

 

 

ČL. VI 
ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi nesplnením svojich záväzkov, 

omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa. 

 

2. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi nesplnením svojich záväzkov, 

omeškaním alebo neoprávneným nakladaním s dielom, ako aj za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v 

dôsledku tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné.  

 

 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela podľa čl. III ods. 1 písm. a), ktoré malo v deň jeho 

odovzdania objednávateľovi, ak sa tieto prejavili do šiestich mesiacov po odovzdaní diela, 

nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej 

rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom 

vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli 

zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu. 

 

4. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú újmu, ktorá vznikla svojvoľnými zásahmi 

do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, 

ktoré výrazne znehodnocujú dielo a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v 

spoločnosti.  

 

 

 

ČL. VII 
ZMLUVNÉ POKUTY 

 
1. Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov podľa čl. V ods. 1 a 2 sú dohodnuté zmluvné 

pokuty uvedené v odseku 2 a 3. 



 

2. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa je zníženie ceny diela o 0,5 % za každý deň omeškania.  

 

3. Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,5 % z neuhradenej ceny 

diela za každý deň omeškania.  

 

4. Dielo podľa čl. III ods. 1  je až do dňa zaplatenia ceny diela vlastníctvom zhotoviteľa a dovtedy 

objednávateľ môže odovzdané dielo použiť na dohodnutý účel len so súhlasom zhotoviteľa.  

 

  

ČL. VIII 
ZÁVEREČNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 

zmluvných strán. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 

uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne 

druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

 
4. Táto zmluva platí odo dňa podpísania zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len 

formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 

5. Táto  zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden 

zhotoviteľ. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Jánovciach, dňa       V Poprade, dňa   

 Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


