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ZMLUVA O  DIELO č. 2017/12_32 

uzatvorená podľa ustanovení §536 až §565 o zmluve o dielo 
obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

čl.1  ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:       Obec Trnava pri Laborci 
Sídlo:         Obecný úrad 163, 072 31 Trnava pri Laborci 
IČO:   00325902 
DIČ:   2020742647 
Štatutárny zástupca:  Ing. Michal Hrib, starosta obce 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu (IBAN) :   SK86 5600 0000 0042 0042 3006 

Telefón:     +421(0) 566492233 
E-mail:   starosta@trnavaprilaboci.sk  

                                     
Zhotoviteľ:    BOSKOV s.r.o. 

Sídlo:   Myslina 15, 066 01 Humenné 
IČO:    46461701 
DIČ:    2023399279 
Osoba zodpovedná 
za plnenie zmluvy:  Ing. arch. Marianna Bošková 
   Ing. Vladimír Boško 
Zapísaný:     v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 25320/P 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:    SK19 1100 0000 0029 2286 7988 
Telefón:     +421(0) 905 815 064 
E-mail:   boskov.marianna@gmail.com 
(ďalej len „zhotoviteľ“)   
 

 

čl.2  PREDMET  PLNENIA ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a 

objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s názvom:  Hasičská 
zbrojnica v obci Trnava pri Laborci (Zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy). 

2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym spracovaním jednotlivých častí predmetu zmluvy a ich 
odovzdaním objednávateľovi. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne 
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 
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čl.3  DIELO 

Dielom je: 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v obsahu a rozsahu platných právnych 

predpisov a pokynov objednávateľa. 
2. Práce zhotoviteľa budú nasledovné:  

a) Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu zákona č. 50/1978 Z.z. a vyhlášky MŽP SR. 
453/2000 Z.z.. 

b) Rozsah dodania predmetu zmluvy v tlačenej podobe: Textová časť (sprievodná a súhrnná technic-
ká správa), výkresová časť (celková situácia, ASR- stavebná časť, statika, požiarna bezpečnosť 
stavby, vnútorné rozvody ELI, ZTI, UK, prípojky vody, kanalizácie a plyn).  

c) Rozpočet stavby a výkaz výmer. 
d) Vyhotovenie 6 dokumentácia, 1xCD ROM (PDF). 

čl.4 CENA ZA DIELO 

1. Cena za zhotovenie diela: =3000;-Є (slovom: tritisíc eur).  Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
2. V prípade zmeny výšky DPH, bude DPH uplatnená v čase skutočného plnenia vo výške podľa platného 

zákona o DPH. 
3. V cene sú zahrnuté všetky výdavky zhotoviteľa na vypracovanie diela v súlade s legislatívou vrátane 

cestovných nákladov, spojených s riadnym vypracovaním diela. V cene je uvedený počet vyhotovení 
v rozsahu podľa čl. 3.  Cena za sady podľa požiadaviek objednávateľa nad dohodnutý počet  bude 
určená na základe skutočných nákladov za kopírovacie služby.  

čl.5  PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví 
a odošle objednávateľovi nasledovne: 
a) Objednávateľ  uhradí  zhotoviteľovi dielo v rozsahu podľa čl. 3  na základe vystavenej faktúry vo 

výške podľa čl.4 tejto zmluvy, bezhotovostným platobným stykom. 
b) Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia. Faktúra bude predložená v štyroch 

originálnych rovnopisoch. 

čl.6 ČAS PLNENIA ZÁVÄZKOV 

Plnenie zmluvy  je stanovené: 
1.  Spracovanie projektu: Hasičská zbrojnica v obci Trnava pri Laborci:  do 03/2018. 

čl.7  ZÁRUKY,  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa  podmienok tejto zmluvy, a 
že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a zodpovedá právnym 
predpisom. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
3. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí. 
4. Vady diela spôsobené zhotoviteľom, odstráni na vlastné náklady zhotoviteľ do 15 dní od oznámenia 

objednávateľa alebo z vlastného podnetu  
 

čl.8 VLASTNÍCTVO 

1.  Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže použiť 
odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa. 



 
Zmluva o dielo 201712_32 

Strana 3 z 3 

2.  Objednávateľ je oprávnený použiť dielo vyhotovené podľa tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné použitie, prípadne prenechanie tretím osobám je možné iba s 
výslovným súhlasom zhotoviteľa 

čl.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Zmluva je uzatvorená okamihom podpisu 
obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle objednávateľa.  

2. Túto zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto 
zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené 
výslovným súhlasom zhotoviteľa v zmysle zákona o ochrane autorských práv. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie  a objednávateľ 
obdrží dve vyhotovenia. 

5. Vo veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

  
V Trnave pri Laborci,  dňa 9.10.2017    V Mysline,  dňa 9.10.2017 
 
Za objednávateľa:                                             Za zhotoviteľa: 
Obec Trnava pri Laborci     Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ 
Ing. Michal Hrib       konateľ  
starosta obce        
 
 
 
 
........................................................    ..................................................................... 


