ZMLUVA O DIELO
Uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Č1.I
Zmluvné strany
Objednávateľ
so sídlom
štatutárny zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
BIC
Tel.:
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ
so sídlom
zastúpená
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
BIC
Tel.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

: Obec Pravenec
: Pravenec 208, 972 16 Pravenec
: Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce
:318434
: 2021162803

046/5441122

PROart s.r.o.
Kpt. Nálepku 613/10, 972 12 nedožery-Brezany
Ing. Mário Klopan
44269 129
2022653314

: 0905 763 596

ČI. II
Úvodné ustanovenie
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa
článku III tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo
zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.
ČI. III
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby na stavbu:
Názov stavby:
„Stavebné úpravy na objekte obecného domu“ v rozsahu:

-

Miesto stavby:

zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy obecného domu
kompletná výmena existujúcich výplní okenných a dvemých
otvorov
- výmena existujúceho zdroja tepla
Pravenec 208, Pravenec.

2. Dielo v sebe zahŕňa nasledovný rozsah inžiniersko-projektových prác:
a) prieskumné práce jestvujúceho stavu za účelom získania vierohodných podkladov pre
vypracovanie projektu
b) vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie doplnený o časti pre realizáciu
stavby
Projektová dokumentácia bude obsahovať:
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
BI. Statický posudok
B2. Protipožiarne riešenie stavby
C. Situácia - koordinácia sietí a prípojok
D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Dl. Architektonicko stavebná časť
D2. Vykurovanie
D3. Elektroinštalácia a bleskozvod
E. Energetické posúdenie
F. Rozpočet a výkaz výmer.
3. Súčasťou diela nie je:
geodetické zameranie
- náklady na správne poplatky
zameranie existujúcich sietí
- prieskumy a vyjadrenia nutné od správcou sietí a dotknutých orgánov
- návrhy prekládky a ochrany inžinierskych sietí
- inžiniersku činnosť
- náklady na správne poplatky dotknutých orgánov štátnej správy
ČI. IV
Cena za dielo
1. Cena diela uvedeného v čl. III tejto zmluvy predstavuje celkovú sumu 2300,- eur.
Zhotoviteľ nie je platca DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry, ktorá mu
bude doručená po vyhotovení a odovzdaní diela podľa čl. III tejto zmluvy, v lehote
splatnosti 14 dní od jej doručenia.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli na
zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania.

ČI. v
Doba zhotovenia diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v zmysle č. III tejto zmluvy do štyroch týždňov
odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, ak mu objednávateľ neposkytol
potrebnú spoluprácu pri zabezpečovaní vstupných podkladov.
3. V prípade nedodržania termínu doby zhotovenia diela sa zmluvné strany dohodli na
zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
ČI. VI
Ostatné dojednania
1. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a STN a to v lehote
podľa článku V tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre
projektovanie stavieb).
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní potrebných podkladov a ich upresnení,
ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
4. Projektová dokumentácia bude odovzdaná v šiestich vyhotoveniach, 1 x rozpočet a výkaz
výmer a 1 x CD - projekt v elektronickom formáte PDF.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov,
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich používaní
trval.
6. Táto zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán o jej zániku alebo odstúpením od
zmluvy zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany.
7. Odstúpiť od zmluvy možno písomným oznámením, doručeným druhej zmluvnej strane,
a to z dôvodu, ktorý nie je v rozpore so zákonom.
8. Dohoda o zániku platnosti tejto zmluvy a odstúpenie od zmluvy má účinky k poslednému
dňu mesiaca, v ktorom došlo k doručeniu druhej zmluvnej strane. Do tejto lehoty zmluvné
strany riadne plnia svoje záväzky.
9. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.
10. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na webovom sídle Obce Pravenec v súlade
so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle obce Pravenec.
12. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejav vôle
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
V Pravenci, dňa 6.2.2018

v ľľ.LM^y..<LĹ

dňa ...^ ;.^ ....^ ? ./č

starosta obce

