
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. ustanov. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1.    Objednávateľ:          NÁZOV FIRMY
                                           Obec Hrabovec nad Laborcom 156
                                           067 01 Radvaň nad Laborcom

          Štatutárny orgán:     Ing. Anton Kulan

          Osoby oprávnené
          na rokovanie:           Ing. Anton Kulan

          IČO:                         00322997
          DIČ:                         2021232565

          Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s.
          č.ú.:                          4332508001/5600
          IBAN:                      SK16 5600 0000 0043 3250 8001

1.2.   Zhotoviteľ:                ODYSEA
                                           Levočská 97, 080 01 Prešov

          Štatutárny orgán:     Ing. Kačír Peter

          Osoby oprávnené
          na rokovanie:           Ing. Kačír Peter

          IČO:                         35278927
          DIČ:                         1036363493

          Bankové spojenie:    TATRABANKA a.s. pobočka Prešov
          č.ú.:                           2623729518/1100

II. Východiskové podklady a údaje

2.1.    Názov stavby:            Novostavba bytového domu: „3“ 6 b.j.

2.2.    Miesto stavby:           Hrabovec nad Laborcom

III. Predmet plnenia

3.1.     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre 
objednávateľa projekčné práce na zákazke:
                  Novostavba bytového domu 6 b.j. Hrabovec nad Laborcom: projekt pre stavebné 
povolenie.



3.2.     Objednávateľ sa zaväzuje plnenie v bode III/3.1. prevziať a zaplatiť za podmienok určených 
v tejto zmluve.

IV. Cena

4.1.     Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán, vo výške: 140,00 €, z toho:
               Vlastná stavba /SO-01/: 40,00 €
               Technické vybavenie /SO-02 až SO-06/: 100,00 €

4.2.         Cena za zhotovenie diela je stanovená bez DPH, nakoľko zhotoviteľ nie je platcom DPH.

V. Platobné podmienky

5.1.     Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi takto:

5.1.1.  Dohodnutá cena  bude preplatená po získaní  finančných prostriedkov  zo ŠFRB  na účet 
uvedený v bode 1.2.

VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1.      Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a že  počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2.      Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, 
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti.      

6.3.     Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.4.     Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas realizácie diela má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť závady.

6.5.     Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v čo 
najkratšom technicky možnom termíne od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Termín
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

6.6.     Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa s podrobnou špecifikáciou vád.

6.7.     Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.



VII. Podmienky vykonania diela

7.1.     Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy bude vyhotovený podľa platných noriem.

7.2.     Ukončenie diela, jeho odovzdanie a prevzatie sa uskutoční formou zápisnice o odovzdaní a 
prevzatí, ktorú vyhotoví objednávateľ.

VIII. Ostatné ustanovenia

8.1.     Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku III. tejto 
zmluvy.

8.2.     Po uplynutí lehoty, dohodnutej na odstránenie prípadných vád a nedorobkov zistených pri 
odovzdaní a prevzatí diela, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 16,59 € za každý týždeň 
omeškania.

8.3.     Zmluva je uzavretá dňom podpísania zmluvných strán.

8.4.     Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

8.5.     Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 
zhotoviteľ.

V Prešove, 19.08.2020

Objednávateľ:                                                                         Zhotoviteľ:


