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Objednávateľ: 

v zastúpení 

IČO: 

DIČ: 

Zhotoviteľ: 

sídlo: 

v zastúpení 
registrácia: 

IČO: 
DIČ: 

ZMLUVA O DIELO 
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

Obec Rudinská 

Rudinská 125, 023 31 Rudina 

Ing. Jozef Švirík 

00314277 

2020553249 

lng. Ján Sandanus 
Námestie Slovenskej Republiky 10 
01401 Bytča 
Ing. Ján Sandanus 
Okresný úrad Žilina Číslo živnostenského registra: 580-55043 

47 948 833 
1071540712 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok 
a) zhotoviteľa, že vytvorí dielo projektovú dokumentáciu s rozpočtom 
b) objednávateľa, že zhotovené dielo prevezme dňom jeho vyhotovenia a zaplatí zaň 

zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V 

Čl. III 
Dielo 

(1) Dielom je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie/ ohlásenie stavebnému úradu 
v rozsahu realizačného projektu v rozsahu podľa ust. § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 

(2) Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je výstavba nového mosta a priľahlej komunikácie 
v obci Rudinská 

(3) Zhotoviteľ dielo dodá v 6 tlačených vyhotoveniach, lx na CD v PDF formáte. 

Čl. IV 
Doba vykonávania diela 

(1) Zhotoviteľ odovzdá dielo podľa tejto zmluvy do 30 dní od podpísania tejto zmluvy. 

(2) Zhotoviteľ splní záväzok riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie v rozsahu podľa čl. III 
a jej odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie osobné prevzatie s podpísaním 
preberacieho protokolu. 

Čl. v 
Cena a platobné podmienky 

(1) Cena diela je 2000 €,slovom dvetisíc Eur. 

(2) Cena je splatná po odovzdaní celého diela. 

(3) Zhotoviteľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
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(4) Platba prebehne na základe faktúry zhotoviteľa do 30 dní od jej doručen ia objednávateľovi. 

Čl. VI 

Zmluvné pokuty, zodpovednosť za nedostatky 

(1) V prípade, ak zhotoviteľ nedodá časť diela v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti diela za ka7dý aj začatý de1'í omeškania. 

(2) V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený požadovať 
zaplatenie úrokov z nezaplatenej sumy vo výške podľa§ 369 Obchodného zákonníka. 

(3) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podla podmienok zmluvy. 

(4) Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektovej dokumentácie zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinno~li. 

(5) Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi nedostatky diela bez zbytočného odkladu potom, 
čo ich zistí. 

(6) Zhotov i teľ sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky projektovej dokumentácie do 15 dní od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluvné strany berú na vedomie, že dokumentácia vypracovaná pri plnení tejto zmluvy je 
vlastníctvom zhotoviteľa až do zaplatenia ceny podľa čl. V tejto zm.luvy. 

(2) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

(3) V prípade, ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať cenu v rozsahu podľa miery rozpracovanosti. 

(4) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno 
vyhotovenie a objednávateľ 3 vyhotovenia. 

v Rudinskej, 

dňa: Z. -1Z - 1. o-;~ 

za objednávateľa: :i'a zhotovite 

Ing. Jozef Švirík Ing. Ján Sandanus 
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