
ZMLUVA O D I E L O NA Z H O T O V E N I E P R O J E K T O V E J D O K U M E N T Á C I E 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Medzi: 

Objednávateľom: Obec Mirkovce 
so sídlom: Obecný úrad Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 
zastúpeným: Ľubomír Bilišňanský - starosta obce 
IČO: 00327484 
DIČ: 2021225613 
bankové spojenie : VÚB, a. s. 
číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2622 8572 
Telefón: 0907 971 659 

/ďalej len „objednávateľ"/ 

Zhotoviteľom: ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o. 
sídlo: Dopravná 12, 040 13 Košice 
zastúpený štatutárnym orgánom: Jozef Šulík, konateľ 
IČO: 47 136 502 
DIČ DPH: 2023979529 
bankové spojenie : Tatra banka a.s. 
číslo účtu vo formáte IBAN: SK13 1100 0000002944459811 
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresný súd Košice I, oddiel s.r.o. vložka č. 32385/V 

/ďalej len „zhotoviteľ"/ 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa „Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na materskú školu pre 75 detí " 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo zhotoviť a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na vyhotovení projektovej dokumentácie v šiestich páre (tlačenej 
forme) a lx v digitálnej forme na CD nosiči, ktoré sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. 

4. Na požiadavku objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia za skutočné náklady ich 
zhotovenia, v počte požadovanom objednávateľom. 

II. 
Doba plnenia 

1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje spracovať dokumentáciu: 60 dní od podpísania zmluvy 
2. Túto zmluvu možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinnosti. 
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3. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy: 
a) ak zhotoviteľ neakceptuje požiadavky objednávateľa v súlade s čl. V. ods. 7 tejto 

zmluvy, 
b) ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy objednávateľovi do 20 dní odo dňa uplynutia 

lehoty uvedenej v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, 
c) odovzdané dielo nebude spĺňať podmienky uvedené v čl. V. ods. 4 tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí cenu za zhotovenie 
diela do 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry v súlade s čl. IV ods. 2 tejto zmluvy. 

6. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane. 

III. 
Cena diela 

1. Dohodnutá zmluvná cena vychádza zo záväzného ponukového rozpočtu, získaného na základe 
verejného obstarávania. 

cena bez DPH v EUR cena s DPH v EUR 

8 450,00 € 

IV. 
Platobné podmienky 

1. Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá musí obsahovať 
minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na 
prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. Vrátením faktúry sa plynutie 
lehoty splatnosti prerušuje. 

2. Lehotu splatnosti faktúry zmluvné strany dohodli na 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa 
doručenia faktúry na adresu objednávateľa. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfaktúrovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti. 

V. 
Podmienky vykonania diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi. 
2. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ dielo vykonal aj s inými poverenými osobami, ktoré nie sú 

pracovníkmi zhotoviteľa. 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie diela inými osobami v súlade s § 538 Obchodného 

zákonníka v plnom rozsahu, akoby ho vykonával sám. 
Projekt pre (územné konanie) stavebné povolenie s podrobnosťami realizačného projektu a výkazom 

- výmer, ktorý bude obsahovať min. tieto časti: Stavebná časť, Projekt požiarnej ochrany, Statický 
posudok, Tepelnotechnický posudok, Elektroinštalácia, bleskozvod, Zdravotechnika, Prípojky 
jednotlivých médií. 

5. Zhotoviteľ diela je vlastníkom predmetu zmluvy. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa 
odovzdaním predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom . 
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6. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v sídle objednávateľa. 
7. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje akceptovať všetky požiadavky objednávateľa na rozšírenie predmetu 

diela. 
VI. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

1. V prípade, že objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti fakturovanú sumu, berie na vedomie, že 
zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať úroky z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka 
v znení zákona č. 9/2013 Z.z. a v znení §1 ods.l vládneho nariadenia č. 21/2013 k Obchodnému 
zákonníku. 

2. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo riadne a včas je objednávateľ oprávnený účtovať 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania po termíne dokončenia 
a predania diela. 

VII. 
Záručná doba 

1. Zhotoviteľ diela poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť od 
odovzdania a prevzatia diela. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po záručnej dobe, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od odovzdania PD. 
2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov na základe 

súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán. 
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane dve 

vyhotovenia. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so 

všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú. 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

VMirkovciach dňa 27.11.2015 V dňa 
za objednávateľa: za zhotoviteľa: 

Jozef Šulík 

konateľ 
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