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           Z M L U V A    O    D I E L O  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

medzi týmito zmluvnými stranami 
 

Článok č. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1      Objednávateľ:  Obec Závažná Poruba  
sídlo/adresa:   Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba 
Zastúpený:   Ing. Pavel Beťko, starosta obce 

IČO:    00315915 

DIČ:    2020574930  

Bankové spojenie:  VUB Banka 

 IBAN:   SK82 0200 0000 0000 2232 2342 
             tel. kontakt:  0905 625 206 
 email:   obec@zavaznaporuba.sk 

 (ďalej len objednávateľ) 

1.2        Zhotoviteľ:                 DESIGNCRAFT, s.r.o.           

sídlo/adresa:                   Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený:                       Ing. Ján Mudrik, konateľ  

IČO:                                  36 671 126  

DIČ:                                  2022244620      

Bankové spojenie:          Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN:                               SK30 0900 0000 0003 3348 9537   

             Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:  
a) zmluvných:                Ing. Ján Mudrik 
b) technických:           Ing. Ján Mudrik 
c) tel. kontakt:              0907 725 222  

email:                         mudrik@stvorec.sk   
     (ďalej len zhotoviteľ) 

Zmluvné strany uzatvárajú slobodne a vážne zmluvu tohto znenia. 
 

2. PREDMET ZMLUVY 
2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve na základe cenovej ponuky pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) na stavbu: „Chodník k IBV pod Poludnicou ulica 
Kostolná“. 

  
2.1.1  Projektová dokumentácia DSP bude vychádzať z obhliadky a zadania, v zmysle ktorých 
bola spracovaná cenová ponuka. Projektová dokumentácia bude obsahovať celkovú situáciu, 
technickú správu, podrobnú situáciu, pozdĺžny profil, priečne rezy, vzorový priečny rez, 
vytyčovací výkres, situáciu búracích prác, detail kontrolnej šachty, detail uloženia potrubia, 
situáciu prenosného dopravného značenia, rozpočet a výkaz výmer. 
 
2.1.2  Projektová dokumentácia DSP musí byť vyhotovená v tlačenej aj digitálnej podobe: 

- 6x projektová dokumentácia  
- 1x CD (obsahom CD je výkresová dokumentácia komplet v pdf. formáte, rozpočet a výkaz 
výmer v excel. formáte)  

2.2.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené projekty prevezme, zaplatí za ich zhotovenie a poskytne 
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 
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3. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU 

3.1 Projekt bude vypracovaný pre účely zabezpečenia dodávateľa stavebných prác na stavbu 
a dodaný bude podľa dojednanej ceny v šiestich vyhotoveniach v rozsahu určenom v tejto 
zmluve. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte 
za osobitnú úhradu 

3.2 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť dohodami a podkladmi objednávateľa, 
odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

3.3 Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín 
plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo 
väzbe na zmenu predmetu plnenia.  

 
4. ČAS PLNENIA 

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. č. 2 tejto 
zmluvy v termíne 31.10.2022. 

4.2  Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 
nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom 
termíne. 

4.3.  Predmet plnenia podľa bodu 4.1. tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
projektov objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie výsledkov práce objednávateľovi 
s písomným potvrdením o ich prevzatí objednávateľom. 

4.4.  Po dobu omeškania zhotoviteľa s dodaním diela, ktoré nespôsobil objednávateľ, zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi za každý deň omeškania 0,05 % z ceny predmetu zmluvy až do 
odovzdania diela objednávateľovi. 

 
5. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou 
zmluvných strán podľa § 3, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

5.2.  Cena predmetu zmluvy predstavuje  čiastku vo výške :  
 

CENA CELKOM (nie je platca DPH) 2545 - Eur 

           Slovom: dvetisícpäťstoštyridsaťpäť. eur 
 

5.3.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo na základe jednej faktúry. Suma sa považuje 
za uhradenú, dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa.  

5.4 Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
Súčasťou faktúry bude tiež preberací a odovzdávací protokol. 

5.5 V prípade omeškania platby faktúry vystavenej zhotoviteľom zo strany objednávateľa podľa 
tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z výšky 
faktúry a to za každý deň omeškania po splatnosti danej faktúry. 

 
6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

6.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy. 
6.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniklé po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

6.3.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.4.  Záručná doba je trojročná a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu objednávateľovi. 
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6.5.  Po zistení vád diela má objednávateľ právo na ich bezplatné a bezodkladné odstránenie alebo 
právo na náhradné plnenie alebo na primeranú zľavu z ceny diela alebo odstúpenie od zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 
oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

6.6.  Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedenému v čl.1. 

 
7. ZMENA ZÁVÄZKU 

7.1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy 
zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové 
požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu vtedy, ak dôjde 
k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve. 

7.2.  Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia 
zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia 
alebo odstúpenia od tejto zmluvy. 

7.3.  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 5 dní od 
odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 
podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany aby 
ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

7.4.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku, 
jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

 
8. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

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

8.2.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom. 

8.3.  Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dva 
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa                V Závažnej Poruba dňa  
Zhotoviteľ :                                                                            Objednávateľ:  
          
 
 
 
          ................................................                                   ................................................ 
                Ing. Ján Mudrik, konateľ                          Ing. Pavel Beťko 
                                                                    Starosta obce 
 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Originál dokladu na oprávnenie poskytnúť predmet zmluvy 


