
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 

Z m l u v n é s t r a n y 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Obec: Rožkovany 
Sídlo: 082 71 Rožkovany č. 106 
Štatutárny zástupca : Mgr. Miroslav Poklemba - starosta 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina 
Číslo účtu: 7524695001/5600 
IČO: 00327719 
DIČ: 
IČ DPH: 
Tel. 
Email: 

(ďalej len "objednávateľ") 

a 

DODÁVATEĽ: 

Obchodné meno: Ing. Peter Andraščík - PORFIN, 082 71 Kamenica č. 605 
Sídlo: 082 71 Kamenica č. 605 
Zapísaný v živ. reg. č. 708-14661 
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Andraščík 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., 
Číslo účtu: 2716979057/0200 
IČO: 32 879 946 
DIČ:1022674708 
Tel.fax. 0917246619 
Email: peksik66@centrum.sk 

(ďalej len "dodávateľ") 

(spoločne ďalej len " zmluvné strany" ) 

Uzatvárajú dňa 3.10.2011 zmluvu s týmto obsahom: 

I. 
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ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II. 
tejto zmluvy 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť dodávateľovi 
dojednanú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa vyhotoviť projektovú dokumentáciu v zmysle 
metodiky stanovenej ÚV SR pre realizaciu vodozadržných opatrení v rámci 2RP 
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 obec 
Rožkovany. 

III. 
VLASTÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM 

1. Vlastníkom diela a to v každom štádiu zhotovenia je objednávateľ. 

2. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho prevzatia 
objednávateľom. 

IV. 
TERMÍN A MIESTO PLNENIA 

1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať projektovú dokumentáciu v termíne do 15.10.2011 a to 
na Obecný úrad Rožkovany. 

V. 
CENA 

1. Cena je stanovená sumou 1246,-€, slovom tisícdvestoštyridsaťšesť Eur ako cena pevná v 
zmysle rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie. 

2. Cena obsahuje všetky náklady spojené s vyhotovením predmetu plnenia. 
VI. 

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Objednávateľ zaplatí cenu za predmetné plnenia dodávateľovi, v súlade s 
ustanoveniami čl. VII. tejto zmluvy. 

VII. 
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VYKONANIE A ODOVZDANIE DIELA 

1. Dielo sa považuje za dokončené jeho riadnym ukončením a prevzatím diela 
objednávateľom. 

2. Objednávateľ môže poskytnúť dodávateľovi zálohu do výšky 30 % z celkovej ceny diela. 

3. Ak sa zmluvné strany dohodnú na poskytnutí zálohy na dielo, dodávateľ vystaví zálohovú 
faktúru , na základe ktorej objednávateľ uhradí dohodnutú výšku zálohy. 

4. Dodávateľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov do 3 kalendárnych mesiacov 
odo dňa pripísania zálohovej platby na účet dodávateľa, vyúčtovať poskytnutú zálohu 
v zmysle čl. VII ods. 2 tejto zmluvy objednávateľovi faktúrou. 

5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, iba ak dielo nemá žiadne vady a nedostatky, ktoré 
bránia jeho užívaniu. 

6. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi faktúru za dielo, len ak bude faktúra 
vystavená bez formálnych a právnych vád a nedostatkov so všetkými povinnými 
prílohami podľa tejto zmluvy. Splatnosť faktúry vystavenej podľa čl. VII. ods. 13 , zmluvy 
je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

VIII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetku súčinnosť, ktorú môže 
zhotoviteľ oprávnene požadovať na to, aby mohol riadne splniť predmet tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa najmä zaväzuje poskytnúť všetky, pre plnenie zmluvy potrebné 
informácie a podklady. 

3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať komplexnú kontrolu zhotovovaného 
diela . 

XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva bola oboma stranami prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom z exemplárov. 

3. Akékoľvek zmeny a dodatky k zmluve môžu byť uskutočnené len v písomnej forme po 
vzájomnom odsúhlasení obidvoch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve 
sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 5 dní od doručenia dodatku druhej 
strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prejavy vôle zmluvných strán, pri ktorých vyžadujú 
táto zmluva alebo právne predpisy písomnú formu sa budú doručovať osobne alebo 
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doporučene poštou do sídla zmluvných strán. V prípade neprevzatia doporučenej zásielky 
v sídle zmluvnej strany platí, že zásielka bola doručená na siedmy deň od jej odoslania 
druhou zmluvnou stranou. 

5. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných 
strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne písomnou formou druhej zmluvnej strane. 

6. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo 
tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

7. Zmluva je platná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli a zmluva je 
záväzná pre obidve strany. 

8. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že táto Zmluva o dielo 
sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

V Kamenici dňa 3. 10. 2011 

Ing. Peter Ardfažčík-PORFIN 
08í ? ' .amenica 605 

IČO: 32 879 946 
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