
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zák. č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov fObchodný zákonník)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov :
Zastúpenie :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Tel. spojenie:
e-mail :

Obec Prašice
Erika Nemešová , starostka
00310964
202 131 5538
Prima Banka
088 666 9001 /5600
0903 247 193
erika.nemesova@prasice.sk

Zhotovitel’:
Obchodné meno: 
Zastúpený:
Sídlo :
Kancelária : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu :
IČO :
DIČ:
Tel. spojenie: 
e-mail :

KA.STA group s.r.o.
Ing.arch. Ján Kačala 
Belinského 25, 851 01 Bratislava 
Koceľova 15, 821 08 Bratislava 
VUB Topolčany 
2785 827 153/0200 
43 832 041 
202 249 6839 
0905 202 254, 
kastagroup@gmail. com

II. Predmet diela

Predmetom tejto zmluvy je :
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu 
jednostupňového projektu -  Zateplenie Kultúrneho domu Prašice.

Súčasťou diela sú dohodnuté profesijné súčasti :

stavebný prieskum, fotodokumentácia
architektúra
statika stavby
požiarna bezpečnosť
stavebný rozpočet

mailto:erika.nemesova@prasice.sk


III. Cena diela

Cena diela je stanovená dohodou podľa cenníka projektových činností 
z roku 2007. Kompletná projektová činnosť je 2.500,- € cena je 
konečná, vrátane všetkých nákladov aj s DPH.

IV. Doba plnenia

Dielo je dohodnuté spracovaním nasledovne :
Projekt pre stavebné povolenie do 4 týždňov od podpisu zmluvy.
V rámci dohody sú obsiahnuté zmeny, doplnky a iné požiadavky 
v cene do rozsahu 10 % objemu projektových prác.

VI. Osobitné ustanovenia

Objednávateľ a zhotovitel’ sa dohodli na preddavku projektových prác 
vo výške ..................................... 1.000,- € k podpisu dohody,
doplatku .1.500,- € /pri odovzdaní kompletnej projektovej
dokumentácie.
Platby sa realizujú podľa dohody a na základe fakturácie, do 3 dní po 
odovzdaní diela.

VII. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po 
podpise tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné urobiť výhradne 
formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného oboma 
zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno 
zhotovitel’.

V Bratislave

Zhotovitel’ :

,  i . I /

/
Objednávateľ : ,

\ ľ  v ^ '  
</


