
ČI. 1 Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ

1.2 Zhotoviteľ

ZMLUVA O DIELO
na základe par. 536 a násl. Obchodného zákonníka

OBEC PRAŠICE, UL.1.MÁJA 142/142, 956 22 PRAŠICE 

Telefón mobil

Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Kontaktná osoba 
Telefón

Erika Nemešová, starostka 
00310964 
2021315538

Erika Nemešová, starostka

Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach 
zmluvy Erika Nemešová

Ing. Soňa Babalová APROJEKT, 956 11 Dvorany nad Nitrou 52 , 

Telefón mobil

Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie: 
Číslo účtu 
Kontaktná osoba 
Telefón

Ing. Soňa Babalová
33134740
1031393297
SLSP a.s. Topoľčany
038566616/0900
Ing. Soňa Babalová

Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach 
zmluvy Ing. Babalová Soňa



ČI. 2 Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ je povinný za podmienok uvedených v zmluve a na základe podkladov objednávateľa na svoje 
náklady zhotoviť dielo projekt pre stavebné povolenie

Prístavba Materskej školy Prašice, zm ena PD

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje na tomto diele vykonať práce v tomto rozsahu 

Projekt pre stavebné povolenie (SP) v počte 6 paré a CD

2.3. Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela a odstránení nedostatkov písomne odovzdať dielo objednávateľovi 
zápisom o odovzdaní a prevzatí.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu dokončené dielo prevziať v deň ukončenia diela.
2.5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené dohodou tejto zmluvy o dielo, sa riadia

ustanoveniami Obchodného zákonníka.

ČI. 3 Čas plnenia

Projekt pre stavebné povolenie (SP)
Termín začatia diela 31.12.2021
Termín ukončenia diela 2 týždne po právoplatnom UR

ČI. 4 Podklad od objednávateľa

4.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pred začatím projekčných prác tieto podklady
požiadavky k realizácií diela boli poskytnuté ústne, ide o prerobenie projektu z r. 2016 
z dvojpodlažného na jednopodlažný, bez riešenia rozšírenia MŠ.

ČI. 5 Cena za poskytnuté služby a platobné podmienky

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou medzi zmluvnými 
stranami podľa § 2 zákona č.526/90 Zb. o cenách vo výške
Projekt pre stavebné povolenie (SP) *  3 000.- eur

5.2. Odôvodnené a účelovo vynaložené náklady zhotoviťeľa /naviac práce/, pokiaľ vzniknú mimo 
dohodnutej ceny diela, na základe osobitného zápisu potvrdeného objednávateľom, zhotoviteľ bude 
účtovať objednávateľovi samostatnou faktúrou.

5.3 Podkladom pre úhradu schválenej ceny bude faktúra vystavená podľa dohody v zmluve.
Splatnosť faktúry bude 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.4. Ak objednávateľ nedodrží termín úhrady faktúry, zaplatí zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,05 % z 
fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

5.5. Ak zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia diela v zmysle čl.3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu 
vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

5.6 Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny
o sumu, ktorá presahuje viac ako 10% dohodnutej ceny. V tomto prípade objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi cenu zodpovedajúcu rozsahu vykonaného diela podľa schválenej zmluvnej ceny.

ČI. 6 Spôsob vykonania diela
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samostatná projektová činnosť

ČI. 7 Zodpovednosť za chyby, záruka

7.1. Dielo má chyby, ak projekt bráni plynulému realizovaniu stavebných prác
7.2. Záručná lehota týkajúca sa diela začína plynúť písomným odovzdaním diela objednávateľovi a trvá 24 

mesiacov
7.3. Počas záručnej lehoty má objednávateľ právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie chýb a 

nedostatkov, prípadne ak to nie je možné, alebo účelné, na zľavu z dohodnutej ceny.
7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa, v zmysle čl. 1 .tejto zmluvy.

ČI. 8 Zmena záväzku

8.1. Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na zmene rozsahu diela, upraví sa cena diela 
dodatkom k tejto zmluve.

8.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa 
budú číslovať podľa poradia a zašlú sa druhej strane vo dvoch vyhotoveniach.

ČI. 9 Všeobecné dojednania

9.1. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platí ustanovenie obchodného zákonníka v plnom rozsahu.
9.2. Uzatvárať dodatky k tejto zmluve o dielo a odsúhlasiť ich zmeny môžu len osoby určené v čl. 1 tejto

zmluvy.
9.3. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dostane objednávateľ 1 vyhotovenie 

a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
9.4. Zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webe
9.5. Plnenie zmluvy začína dňom podpísania zmluvy.
9.6 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, bez nátlaku a na znak

súhlasu ju potvrdia podpisom

Dňa 29.12.2021 Dňa 29.12.2021

Za zhotoviteľa

.1.
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