
ZMLUVA NA'ZHOTOVENIE PROJEKTU
č. 01103/2011

utavorená podľa §536 a násl. apodľa §566 anasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších právnych predpisov

Článok l
Zmuvné strany

Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou
Obecný úrad, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 216
zastúpená: Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB,a.s. Partizánske
číslo účtu:3022192/0200
IČO.00311375
DIČ:2021266951

Zhotoviteľ: Ing. Vladimír Kapitán - PROKA PROJEKT
zastúpený: Ing. Vladimír Kapitán
adresa sídla: Piffiova 1, 851 03 Bratislava
adresa ateliéru: Pri Dynamitke 13, 831 03 Bratislava
IČO: 22644589
DIČ: 1025580853
IČ DPH: SK1025580853

Článok II
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo:
Projektová dokumentácia stavby - " Rekonštrukcia ZŠ Žabokreky nad Nitrou"

Článok III
Čas plnenia

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť projekt vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade so zmluvou za vykonané práce a prevzatý projekt

zaplatiť dohodnutú cenu.
3. Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické

normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, zápismi
a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni.

Zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy do: 31.03.2011

Článok IV
Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je dohodnutána základe verejnej súťaže nasledovne:
2. Cena je pevná a nemenná, odsúhlasená obidvoma zmluvnými stranami

Cena za dielo je: 3 330 eur +DPH (zhotoviteľ je platcom DPH)



V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie projektu.
3. Po odovzdaní diela bude vyplatená faktúra v sume 3330 eur + 20% DPH

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňajej doručenia objednávateľovi.

Článok V
Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobnosť objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác dohodnúť s objednávateľom postup vykonania prác.
2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neplnenia záväzkov

alebo omeškaním zhotoviteľa.
3. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neplnenia záväzkov

alebo omeškaním objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela uvedeného v predmete zmluvy podľa článku III,. ktoré malo

v deň jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do šesť mesiacov odo dňa odovzdania.

Článok VI
Zmluvné pokuty

1. Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením predmetu zmluvy
má právo na uplatnenie pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny za každý
deň omeškania.

2. Zhotoviteľ v prípade omeškania objednávateľa s plnením svojho peňažného záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy, má právo uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,5% z dlhovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle §47a zákona č.546/201O Z.z. ktorým sa
doplňa zákon č.4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a doplňajú niektoré zákony. Zaniká dohodou, alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno
vykonať iba písomne formou dodatku, ktorá bude prílohou tejto zmluvy ajej súčasťou

2. Táto zmluvaje vyhotovená v šiestich písomných vyhotoveniach, odsúhlasená obidvoma
zmluvnými stranami.

3. Pri plnení zmluvy sa strany riadia ustanoveniami Občianského zákonníka a ostatnými platnými
právnymi normami, vzťahujúcimi sa k predmetu plnenia zmluvy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Žabokrekoch nad Nitrou
Dňa 21.03.2011

Objednávateľ:
Ing. Otakár Sneženka

Zhotoviteľ:
Ing. Vladimír Kapitán


