
Zmluva o dielo  č. 1/6/2018 
 

uzavretá v súlade s § 536 a nasledujúcimi a o poskytnutí činností podľa  
§ 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka medzi: 

 
 

O b j e d n á v a t e ľ o m: 
Názov organizácie:   Obec Zemplínska Teplica 
V zastúpení:               Mgr. Jozefína Uhaľová 
Sídlo spoločnosti:      Okružná 340/2, 076 64  Zemplínska Teplica  
IČO:                              00332194 
DIČ:                              2020741294 
Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Michalovce  
IBAN:          SK10 5600 0000 0043 2203 0008 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Z h o t o v i t e ľ o m: 
Názov firmy:            APRO s.r.o. Trebišov 
V zastúpení:             Ing. Ján Staš, konateľ 
Sídlo firmy:               M.R. Štefánika 68/11, 075 01  Trebišov 
IČO:                            31 716 270 
DIČ:                            2020507478 
IČ DPH:                      SK 2020507478 
Bankové spojenie:  VUB  Trebišov,  
IBAN:                         SK20 0200 0000 0036 0734 6458 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť pre objednávateľa: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:  
„Rekonštrukcia budovy školskej jedálne s družinou Zemplínska Teplica“ . 

 
1.2. Dodávka predmetu zmluvy bude v rozsahu a v súlade s požiadavkami objednávateľa a cenovou 

ponukou zo dňa 9.5.2018, ktorú vypracoval a predložil zhotoviteľ na základe výzvy 
objednávateľa.   

 
1.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa čl. 2 tejto zmluvy. 
 
1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 

podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky realizácie diela. 

 
1.5. Projektová dokumentácia v zmysle bodu 1.1. bude vypracovaná a odovzdaná v 6-tich 

vyhotoveniach, rozpočet v 3-och vyhotoveniach, 3x výkaz výmer a 1x komplet v elektronickej 
forme. 

 
 
 
 
 
 



 

Článok 2 
Cena za dielo 

 
2.1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú celkovú sumu: 
       Cena bez DPH:            6 000,00,- € 
       DPH 20 % :                  1 200,00,-  € 
       Cena celkom s DPH:  7 200,00,- €   
       Slovom:                       Sedemtisícdvesto eur       
                                                          

Článok 3 
Platobné podmienky 

 
3.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu uvedenú v článku 2  po  odovzdaní 
a prevzatí  projektovej dokumentácie podľa čl. 1, na  základe  protokolu o odovzdaní a prevzatí 
projektovej dokumentácie a na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Lehota splatnosti faktúry je 
dohodnutá na 14 dní .  

 
Článok 4 

Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia 
 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi spracovanú dokumentáciu  uvedenú v čl. 1 
v termíne do 6 týždňov  od podpisu zmluvy. 
 
4.2. Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa. 
 
 

Článok 5 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
5.1. Záručná doba na predmet tejto zmluvy podľa článku  1 bude trojročná /36 mesiacov/ a začne 
plynúť dňom jej protokolárneho odovzdania objednávateľovi. 
 
5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy podľa článku 1 je zhotovený podľa tejto 
zmluvy a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
 
5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
 
5.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol  zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 
5.5. Pre prípad vady dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť  
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť 
bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. 
 

Článok 6 
Sankcie a zmluvné pokuty 

 
6.1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením záväzku vykonať dielo  v termíne 
podľa čl. 4 bod 4.1. alebo do omeškania s odstraňovaním vád a nedostatkov, je  objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň 
omeškania. 
 



6.2. Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie 
úrokov z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň 
omeškania. 

 
 

Článok 7 
Zmena a zrušenie zmluvy 

 
7.1. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán 
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán alebo písomným  odstúpením od tejto 
zmluvy, v prípade akéhokoľvek porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy   v súlade s § 344 a násl. Obchodného zákonníka. 
 
7.2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno uskutočniť len písomne, číslovanými dodatkami  so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 
 

Článok 8 
Ostatné dojednania 

 
8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri vypracovaní projektovej dokumentácie všeobecne záväzné 
predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 
podkladmi a pokynmi objednávateľa. 
 
8.2. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. 
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1. Zmluva je vyhotovená v  dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 1 
vyhotovení. 
 
9.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a súvisiacimi predpismi. 
 
9.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah 
zmluvy prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich  slobodnú vôľu a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 

V Zempl. Teplici, dňa 8.6.2018                                                           V Trebišove, dňa 8.6.2018 
 
 
             Objednávateľ:                                                                          Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
             –––––––––––––––––––––––––––––                                 –––––––––––––––––––––––––––- 
                  Mgr. Jozefína Uhaľová          Ing. Ján Staš 


