
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa $ 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Obchodný Zákonník“) v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kocurany

IČO: 00648868
DIČ / IČ DPH: 2021118011
So sídlom: Kocurany 105, 972 02 Kocurany
Zastúpený: Ing. Vojtech Čičmanec – starosta obce

Zhotoviteľ: DAQE Slovakia s.r.o.

IČO: 36 848 751
DIČ: 2022463652
IČ DPH: SK2022 463 652
So sídlom: Univerzitná 8498/25, Žilina, 01008
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Žilina
IBAN / SWIFT: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
Zastúpený: Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

Predmet zmluvy

1. Predmetom  zmluvy  je  dodanie  diela,  spočívajúce  vo  vypracovaní  projektovej  dokumentácie  pre  stavbu:
„Realizačná projektová dokumentácia MK- Miestna komunikácia MITANI“.

2. Dielo bude dodané:
• v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej podobe a
• 1 x projektová dokumentácia v digitálnej podobe vo formáte pdf a rozpočty a výkazy výmer vo formáte .xls na 
CD, DVD alebo USB nosiči
• 1 x projektová dokumentácia v digitálnej podobe vo formáte pdf a neocenené výkazy výmer vo formáte .xls na 
CD, DVD alebo USB nosiči

Lehota plnenia zmluvy

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 31.12.2018.

Cena za dielo

1. Objednávateľ  sa  zaväzuje  zhotoviteľovi  zaplatiť  cenu za  vykonané  a odovzdané  dielo  vo  výške 2880,-  EUR
vrátane DPH.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo na základe faktúry so splatnosťou:
- 50% pri odovzdaní dokumentácie
- 50% do 3 mesiacov od začiatku realizácie stavby.
Na predmet zákazky sa neposkytujú preddavky. 

Veci určené na vykonanie diela

1. Objednávateľ je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia požiadaviek zhotoviteľa odovzdať zhotoviteľovi
veci určené na vykonanie diela.



2. Po dokončení diela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté
na vykonanie diela.

3. Vecami  určenými na vykonanie diela,  na ktorých obstaranie je zaviazaný objednávateľ sa rozumejú písomné
podklady pre vykonanie diela nadobudnuté od objednávateľa na základe požiadaviek zhotoviteľa. 

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v lehote plnenia.
2. Zhotoviteľ  je  povinný  pri  vykonávaní  diela  postupovať  s odbornou  starostlivosťou  a platnou  legislatívou

Európskeho Spoločenstva a Slovenskej republiky, a dielo odovzdať objednávateľovi v lehote podľa čl. III tejto
zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zásadu mlčanlivosti  o vykonávanom diele voči tretím osobám a zaväzuje sa
dielo odovzdať jedine objednávateľovi.

4. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
5. Objednávateľ  je  povinný zaplatiť  zhotoviteľovi  cenu diela  podľa  článku IV.  tejto  zmluvy na  základe  riadne

prijatej faktúry od zhotoviteľa.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo

v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady
vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. 

7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od
objednávateľa  na  vykonanie  diela.  Ak  nevhodné  veci  prekážajú  v riadnom  vykonávaní  diela,  je  zhotoviteľ
povinný jeho vykonávanie prerušiť do doby výmeny vecí alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na
vykonaní diela s použitím odovzdaných vecí. 

Zánik zmluvy

1. Platnosť  zmluvy  zaniká  v prípade  splnenia  záväzkov  oboma  zmluvnými  stranami  z nej  vyplývajúcich  alebo
vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.

IX. Sankcie

1. Ak  po  podpise  tejto  zmluvy  ktorákoľvek  zmluvná  strana  z akéhokoľvek  dôvodu  nezapríčineného  druhou
zmluvnou stranou odstúpi od plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo znemožní plnenie záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy, sankcia za porušenie zmluvy sa stanovuje na 300,- EUR.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť alebo ju rušiť len písomne, a to formou dodatkov na základe dohody oboch zmluvných
strán.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po

dni jej zverejnenia.
4. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa postupuje v zmysle Obchodného Zákonníka.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kocuranoch,  dňa 28.11.2018

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

        ----------------------------------     --------------------------------------
              Ing. Vojtech Čičmanec Ing. Martin Pitoňák, PhD. 


