
ZMLUVA O DIELO 

 

  uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: Obec Gôtovany 

Gôtovany 45, 032 14 Ľubeľa    

Zastúpené:                   Jozef Cút, starosta obce    

IČO:                            00315192               

DIČ:                            2020981354  

Bankové spojenie :     VÚB a.s., L.Mikuláš 

Číslo účtu:                              SK50 0200 0000 0000 2092 5342 

Mail :     ougotovany@alconet.sk 
Právna forma:               samosprávna obec podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom         

                                                    zriadení 

 

 

 

 

1.2 Zhotoviteľ:   Ing. Renáta Tkáčová, PRO-ING  

                                               Riadok 694/38, 034 01 Ružomberok  

Garant:                Ing. Pavol Tkáč, autorizovaný stavebný inžinier  

                                               autorizačný kód SKI: 3438*A*1 

                                               –Komplexné architektonické a inžinierske služby 

IČO:     33 03 01 71 

DIČ:    1026025044 

Bankové spojenie:                  OTP Banka Slovensko a.s., Ružomberok 

Číslo účtu:                              SK46 5200 0000 0000 0623 4000   

Mail :     proing.tkac@stonline.sk 

Právna forma:              Fyzická osoba 

 

 

 

II. 

PREDMET PLNENIA 

 

2.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

- zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. a odovzdá ho 

objednávateľovi. 

- objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na 

vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. 

 

 

 

 

 



III. 

DIELO 

 

             Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni         

             projektu pre stavebné povolenie vrátane výkazu výmer a rozpočtu:  „Prístavba,   

             stavebné úpravy, zateplenie a zmena vykurovania MŠ v obci  Gôtovany.“ 

3.1 Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s platnými predpismi a 

normami a v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 14.11.2019. 

 

 

IV. 

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 

 

4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je do 25.01.2020. 

  

 

V. 

CENA DIELA 

 

5.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

 

5.2   Cena za dielo sa dojednáva vo výške   3.950,00-  €   

       Zhotoviteľ nie je platcom DPH  

 

5.3  V cene podľa bodu. 5.2 je zahrnutých  6 paré projektu a 1xdigitálne. 

 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Podkladom pre úhradu ceny za projektovú dokumentáciu  bude faktúra od zhotoviteľa.  

Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.  

 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry 

vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia 

faktúry. 

 

6.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 

fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektovej 

dokumentácie  s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním diela v jednom 

vyhotovení za úhradu.  

 

 

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 



7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných 

technických a právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané 

v tejto zmluve.  

7.2  Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného 

dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. 

 

 

VIII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

 

8.1  Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 

zmluvy. Prípadné nové návrhy objednávateľa budú vykonané po vzájomnej dohode a 

ak budú mať vplyv na výšku ceny zahrnú sa do tejto zmluvy formou písomného 

dodatku. 

 

8.2  Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa.  

 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1  Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzatvárajú je dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

9.2  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch  vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

 

 

 

V Gôtovanoch dňa   17.12.2019                  V Ružomberku  dňa  17.12.2019 

 

 

 

 

 

 

………………v.r……………………                     …………………v.r…………………. 

                    Jozef Cút                                                       Ing. Renáta Tkáčová 

                  starosta obce                        PRO ING   


