ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe „Kultúrny dom v Kurime - zvýšenie kvality
poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov ” uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb.

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. OBJEDNÁVATEĽ :
Obec Kurima
Sídlo :
ul. Klepár 1, 086 12 Kurima
V zastúpení :
Ján Bartoš, starosta obce
IČO :
00322245
DIČ:
2020623209
Bankové spojenie :
IBAN:
ďalej v texte len ako „objednávateľ“
2. ZHOTOVITEĽ :
Sídlo :
V zastúpení :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN:

Ing. Jaroslav Hrabčák
Gerlachov 176, 086 04 Gerlachov
Ing. Jaroslav Hrabčák
46 319 395
108 047 0644
Slovenská sporiteľňa
SK33 0900 0000 0051 7981 4444

ďalej v texte len ako “zhotoviteľ“
Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre
realizáciu stavby Kultúrny dom v Kurime - zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických
štandardov podľa požiadaviek Objednávateľa ako aj povinnosť objednávateľa uhradiť cenu
diela, a to za podmienok upravených touto zmluvou.
Čl. III.
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY
3.1 Rozsah spracovania projektovej dokumentácie:
3.1.1 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude spracovaná na základe
cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 01.10.2021
3.1.2 Projektová dokumentácia bude riešiť stavebné úpravy v interiéry Kultúrneho
domu v obci Kurima a predprípravu na inštaláciu technických prostriedkov na
ozvučenie a osvetlenie pódia a miestnosti Kultúrneho domu v rozsahu:

-

Stavebné úpravy – modernizácia javiska, obnova povrchovej úpravy sály
Kultúrneho domu, akustické obklady a podhľady
Zdravotechnika – bezkontaktné kovidové opatrenia – rekonštrukcia WC, šatne,
hygienické zariadenia
Elektroinštalácie – rozvody elektriky, audiokáblov, napájania, dátových káblov,
body napojenia

3.1.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude odovzdaná - v 6-tich
vyhotoveniach v tlačenej podobe, 1x projektová dokumentácia vo formáte pdf a
rozpočty a výkazy výmer vo formáte xls na USB, CD alebo DVD nosiči
3.1.4 Projektová dokumentácia bude vypracovaná podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike a v súlade s výzvou
na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky číslo IROP-PO7-SC77-202175, Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, vyhlásenou Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky.
3.2. Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných
strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácii.
3.3. Prevod práv duševného vlastníctva prechádza na objednávateľa odovzdania predmetu
zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom a uhradením faktúry.
Čl. IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná, zariadi a predloží predmet tejto zmluvy dojednaný v čl.
II. a III. tejto zmluvy najneskôr do 02.11.2021 v sídle objednávateľa.
Čl. V.
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov,
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7-ich dní od jeho
vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie,
ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
5.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.
5.3. Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí
včasné splnenie záväzku zhotoviteľa.
Čl. VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Cena predmetu zmluvy bez DPH je výsledná cena a zahŕňa v sebe všetky náklady spojené
s plnením predmetu zmluvy.

Cena projektových prác bez DPH :
DPH 20%:
Celkom vrátane DPH:
Slovom: Štyritisícštyristodeväťdesiat €

4490 €
-€
4490 €

Zhotoviteľ nie je platcom DPH
6.2. Cena je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je maximálna a
záväzná počas doby platnosti zmluvy. Zmluvnú cenu dohodnutú v tejto zmluve nie je možné
meniť. Zmena ceny je možná iba po obojstrannej dohode v prípade požiadavky naviac prác
voči predmetu zmluvy.
6.3. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať po odovzdaní projektovej dokumentácie v zmysle
zmluvy.
6.4. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 6.4. tohto článku zmluvy,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6.6. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu najneskôr do 30 dní od dňa doručenia
faktúry. Faktúra je zaplatená v čase, kedy dôjde k odpísaniu platby z účtu objednávateľa.
6.7. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie diela v prípade, že sa predmet plnenia
nezhoduje s predloženou ponukou zhotoviteľa.
Čl. VII.
ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY
7.1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia
môže objednávateľ účtovať zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % za každý deň
omeškania z celkovej zmluvnej sumy.
7.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže zhotoviteľ účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň
omeškania.
Čl. VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením
jeho povinností.
8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
8.4. Záručná doba je 5 ročná a začína plynúť od dňa odovzdania projektu objednávateľovi.
8.5. Pre prípad vady projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a

