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ZMLUVA  O DIELO 
č.5/09 

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb.z. 

 
I. Zmluvné strany 

 
 
1.1 Objednávateľ: Obec   Teriakovce 
                                      Teriakovce 54   
                                       080 05 Prešov             
        Zastúpený:    Miroslavom   Angelovičom – starostom obce 
                                    IČO:    00 327 859                                            
                                    DIČ:     2020548211    
                                    Bankové spojenie: Prima banka   
                                    Číslo účtu: 8818779002/5600                                     
 
 
1.2      Zhotoviteľ:  Ing. Hamarová  Alžbeta   

Teriakovce 91 
080 05 Prešov 
IČO:  37940066 
DIČ: 1034252879 
Číslo účtu:10006-120321060/4900  
 
 
 
II. Úvodné ustanovenia 
 

2.1 Zhotoviteľ je Autorizovaný stavebný inžinier podľa práva platného na území 
Slovenskej republiky, ktorý disponuje skúsenosťami v projekčnej činnosti 
v oblasti stavebníctva 

    1.  
 

2.2.  Vzhľadom na uvedené skutočnosti, a vzhľadom na záujem Objednávateľa o 
čerpanie prostriedkov fondov ES, pod opatrenie Obnova a rozvoj obcí, 
Opatrenia v rámci ISRU MAS , Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, sa 
zmluvné strany dohodli na spolupráci za účelom získania prostriedkov 
Objednávateľom z fondov ES, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok 
ďalej v Zmluve uvedených. 

                 

III. Predmet zmluvy 
 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná práce a činnosti 
špecifikované v čl. III tejto zmluvy a vyhotoví dokumenty súvisiace s prípravou 
a realizáciou stavby „Polyfunkčné zariadenie Teriakovce – rekonštrukcia 
a modernizácia“  1. etapa: Modernizácia OcÚ 
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IV. Rozsah a obsah predmetu plnenia 
 

4.1 Projekt pre stavebné povolenie. 
 

V. Spôsob a rozsah odovzdania projektovej dokumentácie 
 

5.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spracované jednotlivé časti predmetu 
zmluvy v stanovenom počte vyhotovení a to: 

5.1.1 Projekt stavby potrebný pre vydanie stavebného povolenia – 5x 
 

 VI. Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 

 

6.1  Objednávateľ poskytne na požiadanie potrebné technické podklady, údaje, 
vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vyplynie v priebehu realizácie, ktoré 
sú pre plnenie tejto zmluvy nevyhnutné, prípadne plnú moc v nevyhnutnom 
rozsahu. 

VII. Exkluzivita 

 

7.1. Všetky podklady a materiály získané objednávateľom alebo zhotoviteľom od 
druhej strany  majú dôverný charakter a môžu byť použité iba na realizáciu  
predmetu  tejto zmluvy, pokiaľ z iných ustanovení tejto zmluvy  nevyplýva 
niečo iné. 

7.2. Zhotoviteľ i objednávateľ sa budú vzájomne informovať v lehote maximálne    
3 dni o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich z technických riešení, 
ekonomiky stavby a pod., ktoré vyplynú  z rokovaní s tretími stranami, a ktoré 
budú mať vplyv na plnenie tejto zmluvy.  

 

VIII. Cena prác, platobné podmienky  

 

8.1 Cena prác v zmysle tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a násl.  

 
8.2. Celková cena prác v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je :  1670,- € 
 
8.3. Platby sa uskutočnia  nasledovne: 

1. faktúra  po odovzdaní projektu pre SP vo výške 1000,-€ 
2. po podpise zmluvy s riadiacim orgánom 670,-€  

 
8.4    Podkladom pre úhradu ceny, je faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá bude    
           obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúr je  14 dní  
           odo dňa doručenia. 
 

IX. Termín plnenia 
 
8.1      Projekt  pre stavebné povolenie         6/2013    
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X. Záverečné ustanovenia 
 
10.1. Držiteľom všetkých práv k predmetu plnenia sa stáva objednávateľ po 

odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podľa čl. III tejto zmluvy a zaplatení 
ceny podľa čl. VIII tejto zmluvy,  

10.2. Zmluva je uzatvorená v okamihu písomného vyjadrenia súhlasu s celým 
obsahom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

10.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia 
obdrží každá zmluvná strana. 

10.4. Záväzné vzťahy neuvedené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

.               
 
 
 
 
 
 
V Teriakovciach, 14.4.2013  
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
  
 
 
Miroslav Angelovič       Ing. Alžbeta Hamarová 
   starosta obce                                                                                                    
 
 
 


