
Z M L U V A  O  D I E L O ,  číslo zmluvy 2304
uzavretá v zmysle obchodného zákonníka č.513/91 Zb. §536-565

článok č.1.
Zmluvné stranv:

Obec Prašice
00310964 
2021315538 
nie je platcom DPH
Obec Prašice, Obecný úrad, 95622 Prašice

A q u a p i a n , s.r.o.
36 553 425 
2021 738 103 
SK 2021 738 103
Námestie Kossútha č. 18, 945 01 Komárno 

Ing.František Németh

článok č.2.
Predmet zmluvy a čas plnenia:

Predmetom zmluvy je projektový návrh technických opatřeni, prostredníctvom ktorých dôjde k zmenšeniu katastrofických odtokov povrchovej vody z polí 
rozložením ich prietokov na dlhšie obdobie a súčasným vytvorením podmienok na zachytenie splachov orničnej vrstvy pred hranicou zastavaného 
územia. Minimalizovaný vodný prietok bude cez súkromné pozemky intravilánu obce odvedený dažďovou potrubnou kanalizáciou a pod Slnečnou ulicou 
patričnou časťou rozostavanej uličnej dažďovej stoky. Súčasťou riešeného projektu protipovodňovej ochrany bude aj projektová dokumentácia spätnej 
rekonštrukcie vozovky miestnej komunikácie Slnečná nad trasou súvisiacej uličnej stoky.
Zhotovitel'sa zaväzuje, že objednávateľovi odovzdá za podmienok a v rozsahu podľa tejto zmluvy:
2.1 Projektová dokumentácia v podrobnosti pre stavebné konanie a realizáciu

tak, ako je to určené vo Vyhláške Min. životného prostredia SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Stavebného zákona. Dohodnutý rozsah spracovania dokumentácie je menovite podľa obsahu predpísaného v §9 so zjednodušením 
primerane pre inžinierske siete. Podrobnosť spracovania výkresovej a textovej časti bude taká, aby v nej boli jednoznačne 
špecifikované požiadavky na technické riešenie, na základné stavebné materiály a požiadavky na realizáciu stavby.
Dokumentácia bude dodaná v 6 listinných vyhotoveniach a v digitálnej forme vo formáte *.pdf na jednom nosiči CD.

2.2 Rozpočtová dokumentácia bude vypracovaná podľa projektu ku stavebnému konaniu a realizácii stavby, bude obsahovať:
-  rozpočet stavebných nákladov;
-  výkaz stavebných nákladov bez jednotkových cien.

Dokumentácia bude dodaná v 1 listinnom vyhotovení a v jednej digitálnej forme vo formáte *.pdf na jednom nosiči CD.
TERMÍN DODANIA dokumentácie podľa odseku 2.1; 2.2; do 30.05.2014

Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutý predmet zmluvy v rozsahu podľa predchádzajúceho textu tejto zmluvy prevezme, zaplatí zhotovitelovi za jeho 
zhotovenie, alebo obstaranie, dohodnutú cenu a poskytne dohodnuté spolupôsobenie. Pod spolupôsobením sa rozumejú rôzne jeho súčinnosti so 
zhotoviteľom, nevyhnutne potrebné k tomu, aby zhotoviteľ mohol svoj záväzok na odovzdanie diela splniť v dohodnutých termínoch. (Ide hlavne 
o dodanie podkladov uvedených v článku č.4, o uhradenie faktúr v termíne splatnosti).

článok č.3.

Cena za práce uvedené v predchádzajúcom texte tejto zmluvy je stanovená dohodou ako cena zmluvná, stanovená dohodou zmluvných strán:
Rozsah prác alebo výkonov cena v €

dľa či., ods. 2.1-2.2 Projekty, rozpočty 3938,70
cena za predmet zmluvy bez DPH 3938,70

k cene bude pripočítané DPH podľa platných predpisov v aktuálne platnej sadzbe, t. č.20% 787,74
zmluvná cena za predmet zmluvy s DPH 4726,44

Platenie za dielo:
Dňom doručenia listinných vyhotovení projektovej a rozpočtovej dokumentácie vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť na bankový účet 
zhotoviteľa zmluvnú cenu na základe faktúry dodanej od zhotoviteľa objednávateľovi.
Faktúra musí mať obsahové náležitosti daňového dokladu podľa predpisov platných v dobe vyhotovenia faktúry.
Objednávateľ uhradí povinnú finančnú čiastku na bankový účet zhotoviteľa po zdokumentovaní vykonania zmluvných prác, v termíne do 
30 dní po prevzatí faktúry od zhotoviteľa.

Označenie a identifikácia objednávateľa:
Meno: 

IČO: 
IČ DPH: 
Adresa:

Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo 
veciach zmluvných a vo veciach technických :

Označenie a identifikácia zhotoviteľa:
Meno: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 
Adresa:

Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo 
veciach zmluvných a vo veciach technických :
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článok č.4.
Podklady k spracovaniu:

Vykonanie ponúkaných prác v rozsahu podľa článku 2, odsek 2.2, je viazané na skoré dodanie projektových podkladov od objednávateľa projektovej 
dokumentácie spracovateľovi projektovej dokumentácie, 
podklady k plneniu zmluvného záväzku:

a) doklady o majetkovom práve objednávateľa k výstavbe na dotknutých pozemkoch a geodetické zameranie polohopisu 
s výškopisom záujmového územia výstavby.

Termín dodania projektových podkladov do 15.05.2014
b) Objednávateľ bude riešiť majetkové práva k pozemkom určeným na výstavbu a zhotoviteľovi doručí právoplatné doklady 

o majetkových právach.
Neplnenie predchádzajúcich ustanovení článku č.4 tejto zmluvy v dohodnutom termíne, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 
z viny objednávateľa.

článok č.5.
Ďalšie dohodv:

V cene podľa článku č.3 tejto zmluvy je zahrnutá cena iba za tie práce, ktoré sú predmetom zmluvy a sú ocenené cenou podľa článku 
č.3 tejto zmluvy.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Miestom plnenia je poštový úrad 
v sídle zhotoviteľa, alebo priame odovzdanie oprávnenému zástupcovi objednávateľa v sídle objednávateľa 
Platenie za dielo:
Platobné podmienky platia podľa ustanovení v článku č.3 tejto zmluvy.
Neuhradenie faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy z viny objednávateľa. 
Zmluvné pokuty:
V prípade nesplnenia záväzku zhotoviteľa v termínoch uvedených v článku č.2 tejto zmluvy, je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 
1% zo sumy vzťahujúcej sa na nesplnený záväzok za každý deň omeškania, najviac však do výšky ceny omeškanej ucelenej časti 
podľa článku č.3 tejto zmluvy.
V prípade nesplnenia záväzku objednávateľa, uvedeného v článku č.5, ods.5.3, alebo ods.5.4 tejto zmluvy, je dohodnutá zmluvná 
pokuta vo výške 1% zo sumy vzťahujúcej sa na nesplnený záväzok, za každý deň omeškania, najviac však do výšky ceny omeškanej 
ucelenej časti podľa článku č.3 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nie je povinný platiť zmluvnú pokutu (poplatok za omeškanie), ak dôjde k omeškaniu z dôvodu nesplnenia, alebo neskorého 
plnenia objednávateľa, podľa článku č.3 a č.4 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre zmluvnú pokutu sa vylučuje ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka.

článok č.6.
Zodpovednosť za chvbv. záruka:

Zhotovitel’ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel’ zodpovedá za chyby, ktoré má dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za chyby vzniknuté po odovzdaní 
zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
Zhotovitel’ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitim podkladov prevzatých od objednávateľa.
Pre prípad chyby diela dojednávajú zmluvné strany právo pre objednávateľa požadovať a pre zhotoviteľa právo a povinnosť vykonať 
odstránenie chyby. Zhotovitel’ sa zaväzuje prípadné chyby diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu, po písomnom uplatnení 
a doručení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ uplatní reklamáciu prípadnej chyby diela bezodkladne po jej zistení. 
Záručná doba na dielo je 3 roky od odovzdania riadne ukončeného diela špecifikovaného v článku č.2 tejto zmluvy.

článok č.7.
Záverečné ustanovenie:

Zmluvné strany výslovne súhlasia pre tento zmluvný vzťah s použitím zákona č.513/91 Zb. v znení predpisov platných ku dňu 
uzavretia tejto zmluvy (Obchodný zákonník).

Meniť, alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené 
a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká 
prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej 
strany, ktorá ho prejavila.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie dostane zhotovitel’ a jedno objednávateľ.

Súhlasmi so znením tejto zmluvy.

a I f  \objednávateľ (^ečíatka^p^lpis) zhotovitel’ (p^cjiatl^ a
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