
£ + y f 7COM s. r. o., Mfiorfatslá ČJZ OSO 01 (Prešov 
(pro/e^tovanie dbpravnýc/istaw'eó 

tťí:09079SSS#6, e-maiľ4 fu6o./íra6caJ[@gmaiŕcom 

Zmluva Č.2/2019LH 

Z M L U V A O DIELO 
uzatvorená podlá § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

I. ZMLUVNÉ STRANY: Zhotoviteľ: L+H KOM S.r.O. 

Štatutár konateľ : Ing. Ilrabčak Ľubomír 
Vihorlatská 17 
080 01 P R E Š O V 
Bankové spojenie : VUB P r e š o v 
Číslo účtu : 2488364551 / 0200 
I Č O : 36 858 650 
DIČ : 2022626364 
/ďalej len "zho tov i t e ľ" / 

Obecný úrad Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 
V zast.: Mgr. Marián Engel - starosta obce 
IČO: 00327484 
Č. účtu: IBAN: SK41 5600 0000 0088 1940 9003 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.. 
Kontakt: +421517781100, E-mail: obecmirkovce65@gmail .com 
/ďalej len "objednávateľ"/ 

II. PREDMET ZMLUVY : 

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je : 
Projektové práce pre projektovú dokumentáciu : 

• Dokumentácia pre stavebné povolenie 

na stavbu: 
„Rekonštrukcia a výstavba cestných komunikácií v obci Mirkovce" 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uvedené podľa bodu 2.1 bude vykonávať podľa požiadaviek 
objednávateľa. 

Objednávateľ: Obec Mirkovce 
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III. ČAS PLNENIA : 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce podľa bodu 2.1 budú odovzdané v požadovanom termine do 
štyroch týždňov od dodania podkladov, ktoré zabezpeči objednávateľ. 

4.1 Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli, že cena za uvedené práce podľa bodu 2.1 bude 
stanovená na základe predloženej cenovej ponuky sumou: 2.650- eur, len v pripade úspešnosti 
realizovania projektu. Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli, na vyplatení zálohy v sume 1.200 -
eur za doteraz vykonané projektové práce na projektovej dokumentácii. 

Uvedené sumy za projektovú dokumentáciu sú bez DPH, nakoľko nie sme platcami DPH. 

5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví a 
odošle objednávateľovi. 

5.2 Lehota splatnosti faktúry je štrnásť dní po odovzdaní projektovej dokumentácie. 

5.3 V prípade omeškania úhrady sa zmluvné strany dohodli na zmluvnom penále vo výške 0,05 % 
z ceny diela za každý omeškaný deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

V prípade omeškania odovzdania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby sa zmluvné strany 
dohodli na zmluvnom penále vo výške 0,05% z ceny diela za každý omeškaný deň, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

6.1 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu uzatvárať len osoby uvedené v záhlaví a to 
písomnou formou. 

6.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedna je určená pre objednávateľa a 
jedna pre zhotoviteľa. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch účastníkov zmluvy a je 
účinná v nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

VMirkovciach dňa• 27.08.2019 

IV. CENA : 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY : 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA : 
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