
ZMLUVA O DIELO 

podľa ust. § 536 - §565 Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany:

Objednávateľ: 

Zastúpený: 
IČO: 00310433 
Číslo účtu: 

Zhotoviteľ: 
Zastúpený 

Číslo účtu: SK26 6500 0000 
0000 955 7386 

Obec Horné Naštice 
Horné Naštice 75 
956 41 Uhrovec 
Jozef Hedera, starosta 
DIČ: 2021053408 
11321192/0200 

Vladimír Pišťanský 
Partizánska 428/50 
956 17 Solčany 

2. Predmet diela: Rozpočet na výstavbu rozšírenia verejného vodovodu

Projekt stavby pre stavebné povolenie VODOVO HDPE D 
11 O - Horné Naštice 

Dokumentácia pre potreby verejného obstarávania s výkazom výmer a rozpočtom. 

3. Cena diela:

a) je stanovená dohodou v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činnosti vo výške 

Cena 

4. Čas splnenia:

Strany sa dohodli na termíne plnenia zmluvy február 2020

5. Spôsob a termín platby:
Cena za dielo je splatná po jeho odovzdaní.

6. Podklady

400,- € 

Obstarávateľ sa zaväzuje , že v priebehu prác zaujme stanovisko k predkladaným
riešeniam. Takisto sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi vzniklé náklady, ktoré by mohli 
vyplynúť z potreby doplnenia ním dodaných podkladov. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku nepresných informácií 
objednávateľa, ktorých chyby nemohol predpokladať. 

7. Ďalšie ujednania

7.1. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, má však zodpovednosť, 
akoby dielo vykonal sám. 



7.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonanie diela a v prípade porušeňtä 
zmluvných povinností je oprávnený za podmienok stanovených zákonom od zmluvy 
odstúpiť. 

7.3. Práce zastavené v rozpracovanosti budú uhradené podľa stupňa rozpracovanosti. 
74. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať (§ 537 ods. 2 Obchodného

zákonníka).
7.5. Strany sa dojednali na vzájomnom práve na úroky z omeškania vo výške:

al 0,05% denne z ceny dojednanej za vykonanie celého diela pri porušení povinnosti
dielo riadne a včas odovzdať, resp. dielo riadne a včas prevziať.
b/ 0,05% za každý deň z omeškania platby z dlžnej čiastky.

8. Prechod vlastníctva k dielu:

Vlastníctvo k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu
diela a zaplatením dohodnutej ceny v plnej výške. 

9. Zmeny

Strany sa dohodli, že všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve budú mať písomnú
formu a budú číslované. 

Vzťahy medi účastníkmi neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR 

1 O. Záverečné ustanovení a 

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. 

10.2. Táto zmluva a všetky prílohy a prípadné doplnky k nej sa vyhotovujú v dvoch 
exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

Objednávatef ~� - ��

Dátum: 25. 02.12020' j':; 
Zhotoviteľ: 

Dátum: 25. 02. 202C 

VLADIMÍR PÍŠŤAN
r
:s y 

956 l 7 SOLČAN 
TEL.: 0910 346 55 

IČO: 41 778 022 DIČ: 1034074382


