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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

 

 

ČLÁNOK I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Obchodné meno:   Obec Jelka 
Sídlo:     Mierová 959/17, 925 23 Jelka 
V zastúpení:    Ing. Gabriel Kiš, starosta obce 
IČO:     00306011 
DIČ:     2021006691 
    

/ďalej len ,objednávateľ"'/ 

a 

Obchodné meno:           Ladislav Varjú – CROW-LINE 
Sídlo:                                 Mierová 950/8, 925 23 Jelka 
V zastúpení:                       Ladislav Varjú 
IČO:    43 660 703 
0DIČ:    1078578666 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK88 0900 0000 0051 3113 0318 
Zapísaný:   Okresný úrad Galanta, Číslo živnostenského registra: 220-24037 
                  

/ďalej len ,zhotoviteľ"/ 

 

/ďalej spolu len ,zmluvné strany"/ 

 

 

 

ČLÁNOK II. 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zo dňa 8.03.2019. 

2. Východiskové podklady: 

Názov stavby:                 Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v Jelke 
Miesto stavby:                 Mierová 959/17, k.ú. Jelka, obec Jelka 
Investor:                          Obec Jelka 

 

ČLÁNOK III. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie „Projektovej dokumentácie" pre projekt Zvýšenie 

energetickej účinnosti obecného úradu v Jelke, ktorá v sebe zahŕňa: Vypracovanie projektovej 
dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie a energetického posudku stavby.  

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ' zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ' sa zaväzuje zaplatiť cenu za 
vykonanie diela. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovených objednávateľom. 
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4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje  takými  odbornými  znalosťami  a  kapacitami,  ktoré  sú  k  zhotoveniu 
predmetného diela potrebné. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
stanovených kvalitatívnych parametrov, ďalej platných STN, technologických postupov a všeobecne 
záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, pri 
dodržaní všetkých podmienok tejto zmluvy a pri spolupôsobení objednávateľa.    

6. Akákoľvek zmena rozsahu diela je podmienená predchádzajúcou písomnou dohodou zmluvných strán 
vo forme dodatku k tejto zmluve. 

 

ČLÁNOK IV. 

T ERM IN P LNENI A 

 

1. Zhotoviteľ zhotoví a odovzdá dielo uvedené v článku III. ods. 1 tejto zmluvy okrem projektovej 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v termíne najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy a 
odovzdania podkladov potrebných k vyhotoveniu diela od objednávateľa.  

 

ČLÁNOK V. 

CENA 

 

1. Cena  za  zhotovenie  predmetu  zmluvy  v rozsahu  čl.  III. ods.  1 tejto zmluvy  vzišla  z procesu  
verejného obstarávania a predstavuje cenu uvedenú v cenovej ponuke zhotoviteľa. 

Celková dohodnutá cena za realizovanie zmluvy o dielo je: 

4 492,00 EUR (zhotoviteľ nie je platcom DPH)  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny diela uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy môže dôjsť 
na základe jej vzájomného písomného odsúhlasenia a po vzájomnom akceptovaní dôvodov zmeny. 

 

ČLÁNOK VI. 

P L AT O BNÉ PO DM IE NKY 

 

1. Cenu za zhotovenie diela podľa čl. III.. ods. 1 v hodnote 4 492,00 EUR uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi po protokolárnom odovzdaní časti diela zhotoviteľom do 14 dní od zaslania faktúry. 

2. V prípade omeškania s úhradou faktúry v záväznosti na § 369 Obchodného zákonníka sa 
objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z 
dohodnutej ceny. 

 

 

ČLÁNOK VII. 

ODOVZDANIE DIELA A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym dokončením v rozsahu  dohodnutom v tejto 
zmluve. 

2. Najneskôr deň pred ukončením diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k uskutočneniu  odovzdania a 
prevzatia diela v mieste plnenia 

3. Zhotoviteľ odovzdá dielo v lehotách, tak ako je uvedené v čl. IV., na základe preberacieho protokolu za 
účasti zodpovedných zástupcov zmluvných strán, pričom dňom podpísania  protokolu sa dielo považuje 
za vykonané a záväzok zo strany zhotoviteľa tejto zmluvy za  splnený. 

4. Až po vzájomnom odsúhlasení a prevzatí jednotlivých častí diela a to podľa čl. IV. predmetu zmluvy 
vzniká zhotoviteľovi právo na fakturáciu a objednávateľovi povinnosť  uhradiť dohodnutú sumu. 
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5. Medzi zmluvnými stranami bolo dojednané, že vlastnícke právo k predme tu zmluvy prechádza na 
objednávateľa dňom odovzdania diela objednávateľovi.  

 

 

 

ČLÁNOK VIII. 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 

1. Zhotoviteľ'  vypracuje  a  odovzdá  predmet  zmluvy  v  súlade  s  podmienkami  zmluvy,  na  základe 
oboznámenia sa so stavom stavby formou obhliadky na mieste a pod ľa podkladov objednávateľa. 

 

ČLÁNOK IX. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu v rámci dohodnutej ceny v šiestich tlačených 
vyhotoveniach a jednej elektronickej verzii vo formáte PDF. 

2. Zhotoviteľ' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  Zhotoviteľ 
sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknut ých orgánov štátnej správy. 

3. Ak   dohody   uzavreté   podľa   článku   IX.   ods.2   majú   vplyv   na   predmet   alebo   termín   
splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda je podkladom 
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie predmetu plnenia. 

 

ČLÁNOK X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

2. Zmeniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných  dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné v deň 
nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

3. Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  v  prípade  rozporov  ohľadne  zmeny  alebo  zrušenia  
zväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna strana požiada  o rozhodnutie súd. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci  
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

5. Táto zmluva je vypracovaná vo štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno 
zhotoviteľ. 

 

 

V Jelke dňa 12.03.2019                                              V Jelke dňa 12.03.2019 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                               Za zhotoviteľa: 


