
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Článok 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7, 900 42 
00400009 
2020663755 
Štefan Jurčík, starosta obce 
VÚB Bratislava- vidiek 
25522-112/0200 

Obecný úrad DUNAJSKÁ LUŽNÁ 
Podacie číslo: . T J llo11 

Došlo dňa: 2 2 " 1 í - 2011 

Registratúrna značka: Škartačný zriak a ie . > 

Prílohy: 

iska-bužna 

Vybavuje: 

(ďalej len „objednávateľ") 

1.2 Zhotovíte!': 

Obchodné meno: Ing. Eva Kovács - Busnyák 
Sídlo: Ulica Márie 666/20 

931 01 Šamorín 
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu zo živnostenského registra Obvodného 
úradu v Dunajskej Strede, číslo živnostenského registra 201-5264 
ICO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

32329601 
1029940010 
SK1029940010 
Ing. Éva Kovács 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
0193258138/0900 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

Článok 2 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Zmluva je uzatvorená na základe objednávky objednávateľa. 
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Článok 3 
PREDMET ZMLUVY 

3.1 Spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné častí projektu stavby: „Zateplenie 
obvodových stien, výmena okien a vstupných dverí budovy obecného úradu v 
Dunajskej Lužnej" , vrátane položkového rozpočtu stavby vo forme výkaz - výmer. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve vypracovať a dodať 
predmet zmluvy. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za činnosti uvedené v bode 3.1 
Článku 3 tejto zmluvy dohodnutú cenu. 

Článok 4 
ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet plnenia podľa bodu 3.1 Článku 3 tejto 
zmluvy najneskôr do 27. októbra 2011. 

v 
Článok 5 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 3.1 Článku 3 tejto zmluvy je 
stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách 
a predstavuje čiastku 1 350,00 EUR (slovom jedentisíctristopätdesiat eur) vrátane 
DPH. 

5.2 Podkladom pre zaplatenie bude faktúra, ktorú vystaví zhotoviteľ. Cena za predmet 
zmluvy podľa bodu 3.1 Článku 3 tejto zmluvy bude fakturovaná po ukončení plnenia 
celého predmetu tejto zmluvy a prevzatí predmetu zmluvy zo strany objednávateľa 
v zmysle bodu 6.4 Článku 6. 

5.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku do 14 kalendárnych dní po 
doručení faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ. 

5.4 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, je zhotoviteľ 
oprávnený účtovať sankciu v podobe úroku z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej 
dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. 

Článok 6 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

6.1 Pri plnení predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 Článku 3 tejto zmluvy sa zhotoviteľ 
zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto 
zmluvy a riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu 
uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán na 
štatutárnej úrovni, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých verejnoprávnych orgánov 
a organizácií. 
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6.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za poskytnutie komplexných projektových služieb 
špecifikovaných v bode 3.1 Článku 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ môže na časť 
poskytnutých služieb využiť technické a odborné kapacity inej osoby, ktoré bude mať 
k dispozícii na plnenie tejto zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v nadväznosti na stavebné konanie, bez nároku na zvýšenie 
dohodnutej ceny podľa čl. 5, ods. 5.1 tejto zmluvy, dopracovať projektovú 
dokumentáciu v zmysle pripomienok uvedených v stanoviskách organizácií, 
vyjadrujúcich sa k projektu tak, aby projekt bol spôsobilý pre stavebné konanie a tiež 
v zmysle požiadaviek objednávateľa. 

6.4 Predmet zmluvy podľa bodu 3.1 Článku 3 tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním 
uvedených činností podľa východiskových podkladov a požiadaviek objednávateľa 
a odovzdaním projektovej dokumentácie v šiestich originálnych vyhotoveniach 
podpísaných a opečiatkovaných spôsobilou osobou, odovzdaním projektovej 
dokumentácie v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte pdf, odovzdaním 
rozpočtu stavby - oceneného výkazu výmer vo formáte xls. Štatutárny zástupca 
objednávateľa písomne potvrdí splnenie predmetu zmluvy a prevzatie dokumentácie. 

6.5 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom poskytnúť objednávateľovi na vyzvanie spoluprácu pri zadovážení 
podkladov, doplňujúcich údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi 
najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. 

6.6 Každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana 
podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod 
podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, 
cenových a platobných podmienok, cieľa a obsahu predmetu zmluvy v zmysle bodu 3.1 
Článku 3. 

6.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ cenu prác uskutočnených ku 
dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške ceny 
preukázateľného rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto 
zmluvy. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady 
v preukázanej výške na vykonané práce a činnosti, ktoré vznikli zhotoviteľovi tým, že 
objednávateľ ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku, písomne doručenej 
objednávateľovi, nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dojednanom 
rozsahu, a zhotoviteľ na základe toho od zmluvy odstúpil. Tým nie je dotknuté právo 
zhotoviteľa na náhradu škody, vzniknutej porušením povinností objednávateľa. 

6.9 Pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy jednou zo zmluvných 
strán, bez zavinenia druhej zmluvnej strany, má poškodená strana právo účtovať druhej 
zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom sto eur). 
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Článok 7 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, 
sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

7.2 Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Zmluvy zoznámili s obsahom 
celej Zmluvy, poznajú jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami 
pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tejto Zmluvy je prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle. 

7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke objednávateľa. 

7.4 Túto zmluvu je možné meniť iba na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán 
vo forme písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dva 
rovnopisy. 

V Š amori ne 
Ing. Éva Kovács-Busnyák 
VYPRACOVANIE PROJEKTOV 

JEDNODUCHÝCH STAVIEB 
4 0905 439 758 

Za zhotoviteľa: / / w ^ 

Ing. Éva Kovács - Busnyák 

V Dunajskej Lužnej 22.1 

L 
Za objednávateľa: 

Štefan Jurčík, starosta obce 
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