
ZMLUVA O DIELO č. 1/2011 
uzavretá podľa § 536 a 566 Obchodného zákonníka 

ČI. I - Zmluvné strany 

1. Objednávateľ Obecný úrad Krasňany, 013 03 Krasňany 
č. tel. 5692381 

Štatutárny zástupca 
IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 

Ing. Miroslav Bielka - starosta obce 
321401 
2020677538 
Dexia Banka a.s. Žilina 
0210896001/5600 

2. Zhotoviteľ 

Druh podnikania 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 

Ing. Pavol Moťovský, ASI 
Martinská 9, 010 08 Žilina 

slobodné povolanie 
42067944 
1074989883 
nieje platcom DPH 

projektovanie vodných stavieb 

v 

Cl. II - Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa 
vypracuje v šiestich vyhotoveniach/papierových sadách/ a 1 x v digitálnej forme 
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie „PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
- ÚPRAVA TOKU JEDĽOVINA V KM 2,2865 - 2,5205. Súčasťou sady č. 1-3 bude 
prepočet stavebných nákladov 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené projektové práce prevezme a zaplatí za ich 
zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy a poskytne spracovateľovi 
dojednané spolupôsobenie. 

Čl. II - Predmet zmluvy 

3.1 Cena za dielo zhotovenia predmetu zmluvy čl. II. stanovená dohodou strán zmysle 
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná a je doložená cenovou ponukou, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
3.1.1. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy predstavuje sumu 4 200.-€ 

V tejto cene je zahrnutých 6 vyhotovení pre stavebné povolenie papierových 
sadách a 1 x v digitálnej 

3.1.2 Spôsob platby: Cenu predmetu zmluvy 4 200 € uhradiť bankovým 
prevodom po odovzdaní projektovej dokumentácie. 



3.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po dodaní 
predmetu plnenia. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená 
zásielka, alebo bola osobne prevzatá objednávateľom a dátum prevzatia bol potvrdený 
jeho podpisom. Lehota splatnosti je 21 kalendárnych dní od doručenia faktúry objedná-
vateľovi. 

3.3 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 

3.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zák. č. 222/2004 Z.z. 

v v 

CL IV - Cas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 
II. tejto zmluvy v termínoch do 4-roch týždňov od podpísania tejto zmluvy, najneskôr do 

1.3. 2011 

ČI. V - Miesto plnenia záväzkov 

5.1 Miestom plnenia záväzku je sídlo objednávateľa : Obecný úrad Krasňany 
013 03 Krasňany 

v 

Cl. VI - Zodpovednosť za chyby 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy 
a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má projekt v čase ich odovzdania objednávate-
ľovi. Za chyby, vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôso-
bené porušením jeho povinnosti. 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od objednávateľa, ak zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne 
upozornil objednávateľa a ten ich na použití trval. 

6.4 Záručná doba je 24 mesačná a začína plynúť odo dňa splnenia predmetu tejto zmluvy 
objednávateľovi podľa bodu 2.1. 

6.5 Pre prípad chyby projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať 
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyb. 

ČL VII - sankcie 

7.1 Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov /čl. III a IV / sú dohodnuté zmluvné 
pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo 
úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo 
úrazu alebo inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to na strane zhoto-
viteľa ako aj objednávateľa, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí. 

7.2 Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa (bod 4.1.) je zníženie ceny diela o 0,5 % za 
každých 15 dní omeškania s plnením. 



7.3 Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa (bod 3.1.2) je zvýšenie ceny diela o 0,5 % 
za každých 15 dní omeškania s platením. 

Čl. VIII - Vlastníctvo 

8.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa a tento ich poskytol 
zhotoviteľovi, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objedná-
vateľovi. 

8.2 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ 
môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa. 

9.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet zmluvy výlučne iba pre účely vyplý-
vajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie 
tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. 

9.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Na požia-
danie zhotoviteľa, ak zariadenie investorských záležitostí bude vyžadovať konanie 
v mene objednávateľa, je objednávateľ povinný vystaviť zhotoviteľovi včas písomné 
splnomocnenie. 

9.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán. 

9.4 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú 
po dva rovnopisy. 

9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami. 

V v r • Cl. IX - Záverečné ustanovenia 

Zhotoviteľ : 

ing. Miroslav Bielka 
starosta obce 


