ZMLUVA O DIELO
PODĽA § 536 - 565 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Zmluva číslo: 1/2016

I. Zmluvné strany
1.

2.

Objednávateľ

: Obec Slovenský Grob
Hlavná 132
90026 Slovenský Grob

Zastúpený
Vo veciach technických
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN

: Mgr. Štefan Gašparovič, starosta obce.
: Štefan Gašparovič, starosta obce.
: 305073
: 2020662248
: VÚB a. s. Pobočka Pezinok
: 3227112 / 0200
: SK 9302000000000003227112, SUBASKBX

Zhotoviteľ
Zodpovedný zástupca
IČO
DIČ
IČ pre DPH
IBAN
Bankové spojenie
Číslo účtu
Obchodný register

: Ing. Jozef NEMČEK, Družstevná 22, 900 01 Modra
: Ing. Jozef NEMČEK
: 33507945
: 102023620
: SK102023620
: SK 75090000000000019225314, SUBASKBX
: Slovenská sporiteľňa
: 19225314/0900
: Žo1744/1993/P

II. Predmet zmluvy
1. Názov akcie

:“DOM SMÚTKU – prístavba s prestrešením a spevnené plochy.“

2. Rozsah a obsah predmetu plnenia :
Zameranie skutkového stavu, vypracovanie projektovej
dokumentácie: architektúra, statika, zdravotechnika, výkaz výmer,
položkový rozpočet, autorský dozor.
3. Spôsob splnenia predmetu
zmluvy

: Projektová dokumentácia bude spracovaná a dodaná v 6 – tich
vyhotoveniach a tiež na CD nosiči pre objednávateľa.
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III. Čas plnenia
1.Termín výkonu a odovzdania predmetu zmluvy : do 10. 11. 2016

IV. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
1.Do termínu začatia prác zabezpečí objednávateľ podklady pre spracovanie projektovej
dokumentácie s určením jej rozsahu. Tieto podklady boli objednávateľom odovzdané pred podpisom
tejto zmluvy.
2.Počas vyhotovovania predmetu plnenia bude objednávateľ pripomienkovať projektové riešenia
a to podľa potreby, min. však vždy pred ukončením etáp projektovania.
V. Cena plnenia
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa čl. II. je dojednaná dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje celkom :

cena bez dane
DPH 20 %
celkom

1160,00.- €
232,00 .- €
1392,00 .- €

2. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD je cenová ponuka (príloha č.1).

VI. Platobné a fakturačné podmienky
1. Objednávateľ uhradí cenu podľa čl. V., bod 1 tejto zmluvy na základe faktúry - daňového dokladu
vystavenej zhotoviteľom po vyhotovení predmetu zmluvy a po jeho odovzdaní objednávateľovi na
základe " Protokolu o odovzdaní a prevzatí " podpísaného oprávnenými pracovníkmi zmluvných
strán..
2. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a
tiež tieto údaje : označenie, že ide o faktúru, IČO oboch zmluvných strán, číslo zmluvy / vrátane
platných dodatkov /, deň odoslania faktúry, termín splatnosti faktúry, konštantný symbol, názov akcie /
diela /, miesto vyhotovenia predmetu zmluvy, formu úhrady, meno, podpis a telefonické spojenie
zodpovedného pracovníka vystavovateľa, pečiatku vystavovateľa faktúry.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje a náležitosti daňového dokladu,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúru prestáva
plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá znovu odo dňa doručenia opravenej / novej / faktúry.
4. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na
účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
5. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky /záväzku bez predchádzajúcej písomnej
dohody a ak sa zmluvné strany na postúpení dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky
základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zákona č.
222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a uhradiť ju priamo.
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6. Pri vysporiadaní daní postupujú zmluvné strany v zmysle platných daňových predpisov SR, bez
možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.

VII. Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto
zmluve objednávateľovi predmet zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie, dokončený predmet
zmluvy prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
3. Zhotoviteľ môže uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,02 % z neuhradenej / dlžnej /
čiastky za každý deň omeškania. Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi titulom zmluvnej
pokuty nárok na zľavu z ceny predmetu zmluvy vo výške 0,02 % za každý deň omeškania s termínom
plnenia podľa bodu 1., čl. III., pokiaľ nebude omeškanie objektívne zdôvodnené a vzájomne
potvrdené.
4. Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy výlučne pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
Jeho iné využitie je podmienené písomným súhlasom zhotoviteľa.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
6. Odstúpenie zmluvných strán od zmluvy z dôvodu neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy
nastanú dňom podpísania dodatku k zmluve o odstúpení.
7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ dve vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Slovenskom Grobe dňa : 18.10.2016

V Modre dňa : 18.10.2016

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :
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