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ZMLUVA O DIELO č.2012/04/3 
(ďalej len ZoD) 

 (uzatvorená podľa § 566 a násl. Obchodného  zákonníka) 
 

 
 
 
 

Čl.1  ZMLUVNÉ STRANY: 
       
       1.2  Objednávateľ:       OBEC TRNAVA PRI LABORCI 
    Obecný úrad č.163, 072 31 Trnava pri Laborci 
           Štatutárny zástupca: Ing. Ignác Štefanič, starosta obce  
         Bankové spojenie: Prima banka,a.s. Žilina, pobočka Michalovce  
           č.účtu:   4200429002/5600. 
            IČO:   325902  
 DIČ:   2020742647. 
 
   1.1  Zhotoviteľ:                        BOSKOV s.r.o. 
                                                   Myslina 15 

066 01 Humenné 
           Štatutárny zástupca        
 konateľ:   Ing. arch. Marianna Bošková, konateľ s.r.o.  

tel. 057 / 7722633, 0905 815 064 
Bankové spojenie:             TATRA BANKA,   pob. Humenné 

           č. účtu:                              2922867988/1100                                       
 IČO:                                46 461 701 
 DIČ:   2023399279 
 
 
 

Čl.2  VÝCHODISKOVÉ  ÚDAJE 

2.1.  Názov stavby:  „Štúdia revitalizácie verejného priestranstva v centre obce." 
2.2. Miesto stavby:  Katastrálne územie Trnava pri Laborci, lokalita na par. č.605, 607, 608 
2.3. Investor:   Obec Trnava p/L 
2.4. Termíny stavby:  od podpísaní mandátnej zmluvy do 60 dní 
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Čl.3  PREDMET  ZMLUVY 
 
Predmetom tejto zmluvy je dielo: 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, a 

objednávateľovi odovzdá:  „Štúdia revitalizácie verejného priestranstva v centre obce." 
 

Čl. 4. OBSAH  A  ROZSAH  PLNENIA ZoD 

4.1. Dokumentácia podľa tejto zmluvy obsahuje: 
4.1.1. Vypracovanie projektu pre územné a stavebné povolenie 

- Architektonická štúdia verejného priestranstva pre účely prejednania s objednávateľom. 
- Definitívny návrh verejného priestranstva obce 

4.1.2. V prípade vzniku potreby preložiek jednotlivých energetických sieti - vypracovanie potrebnej 
projektovej dokumentácie / predmet, cena a  termín budú dohodnuté  dodatkom k tejto zmluve/ 

 
ČL.5 ČAS  PLNENIA 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v obsahu  a rozsahu čl.4.1.  tejto  
zmluvy v termíne: 

5.1.1. Štúdia  revitalizácie verejného priestranstva v centre obce a projekt pre územné a stavebné 
povolenie a rámcového rozpočtu do 60  dní  od podpísania ZoD 

5.1.2. Dodržanie termínov, dojednaných v zmluve bude závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa - investora a dotknutých orgánov a organizácií so 
zhotoviteľom. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia neplynie 
zhotoviteľovi lehota plnenia záväzku. 

5.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
s objednávateľom,   podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

5.3. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so    
splnením predmetu plnenia. 

 
Čl. 6. SPOLUPOSOBENIE  A  PODKLADY  OBJEDNÁVATEĽA 

6.1. Projekt podľa tejto zmluvy spracovateľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa: 
- kópia z pozemkovej mapy / ďalej P.M. /,  list vlastníctva / ďalej L.V. / 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia.  

 
Čl.7  CENA  PLNENIA , PLATOBNÉ  PODMIENKY 

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa  čl.3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán 
podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, na základe Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností (Honorárový poriadok SKA a SKSI 2006).  

 

7.1.1.  Štúdia revitalizácie verejného priestranstva centra obce ..........=3 675;- € 

Nie sme platcom DPH! 
 

Čl.8  SPÓSOB A FORMA PLATENIA 

8.1. Obec poskytne zálohu vo výške 5% z dohodnutej sumy po podpísaní zmluvy o dielo a to na základe 
predloženej faktúry, bezhotovostným platobným stykom. 

8.2. Doplatenie ceny sa zrealizuje po dodaní predmetu zákazky bezhotovostným platobným stykom a to na 
základe predloženej faktúry za poskytnutia služby.   

8.3. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od poskytnutia dotácie na spracovanie štúdie z Programu obnovy 
dediny. 
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Čl.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený zhotoviteľovi. 
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

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

9.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. 
 
 
Objednávateľ :                                                    Zhotoviteľ: 
V Trnave pri Laborci                                               V Trnave pri Laborci                          
Dňa 18.4.2012                                                 Dňa 18.4.2012 
 
 
 
 
Ing. Ignác Štefanič , v.r.  Ing. arch. Marianna Bošková ,v.r. 
pečiatka, podpis      pečiatka, podpis 
 
Obec Trnava p/L                                   BOSKOV s.r.o. 
Ing. Ignác Štefanič, starosta obce                                      Ing. arch. Marianna Bošková, konateľ s.r.o. 


