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Zhotoviteľ: 

ZMLUVA O DIELO č.5/2017 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami 

IN - PRO s.r.o. 
so sídlom: 913 38 Soblahov 754 
IČO: 46 367 756 
DIČ: 2023345390 
IČ DPH: 
registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 
č. 25147/R 

Objednávateľ: 

v jeho mene konajúci: Ing. Richard Ďuriš, konateľ 
(ďaleJ len ako „zhotovitelm) 

a 

Obec Kšinná 

so sídlom: 956 41 Kšinná 102 
'

ICO: 00 310 638 
DIČ: 2021053430 
v jeho mene konajúci: Ing. Miroslav Tuchyňa, starosta obce 
(ďalej len ako „objednávate!'") 

uzavreli podľa § 536 Obchodného zákonníka a následne Občianskeho zákonníka túto 
zmluvu o dielo, a to takto: 

Článok 1 
Predmet a účel zmluvy 

(1) Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuJe pre objednávateľa vykonať dielo - projekt pre
stavebné povolenie stavby - Verejná budova Kšinná, 956 41 Kšinná, na pare. KN C 1/1
( ďalej len „dielo"), pričom objednávateľ má záuJem realizovať uvedené dielo.

(2) Dielo pozostáva z vyhotovenia projektu pre stavebné povolenie podľa požiadaviek
objednávateľa pre stavbu - Verejná budova Kšinná, 956 41 Kšinná, na pare. KN C 1/1 -
v objektovej skladbe:

• A. Sprievodná správa
• B. Súhrnné riešenie stavby

B1. Súhrnná technická správa
B2. Výkresy
B3. Požiarnobezpečnostné riešenie stavby
B4. Tepelnotechnické posúdenie stavby

• C. Dokumentácia stavebných objektov
1. Architektonickostavebné riešenie
2. Zdravotechnická inštalácia
3. Vykurovanie
4. Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

• D. Výkaz výmer
• E. Náklady
• F. Doklady

v nasledovnom rozsahu: 
• 6 ks sád projektovej dokumentácie v listinnej podobe
• 1 ks projektovej dokumentácie v elektronickej podobe vo formáte PDF, DWG (CD)
• 6 ks rozpočtu a výkazu výmer v listinnej podobe
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Článok 2 
Vykonanie diela 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuJe dodať zhotovené dielo do sídla objednávateľa.
(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo najneskôr do 25.04.2017.
(3) Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať, ak je zhotovené bez vád a v súlade s touto

zmluvou. Prevzatie diela alebo Jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady až
do ich odstránenia. Samotné prevzatie diela objednávateľom však výslovne neznamená, že
dielo nemá vady a nedorobky.

(4) Za účelom vykonania diela objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi nasledovné podklady:
• kópiu z katastrálneJ mapy
• list vlastníctva

Článok 3 
Cena a platobné podmienky 

{1) Cena diela je: 
• bez DPH 4850,00 C
• DPH 20% 970,00 C
„ spolu s DPH 5820,00 C

(2) Cenu za dodanie predmetu zmluvy objednávateľ uhradí na základe daňového dokladu -
faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po prevzatí diela podľa článku 1 ods. 2
tejto zmluvy zodpovedným pracovníkom objednávateľa.

(3) Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
(4) Objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru, ktorá neobsahuje všetky

zákonom požadované náležitosti alebo je nesprávny a to v lehote splatnosti. Oprávneným
vrátením daňového dokladu - faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, pričom táto
začína plynúť znova odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry.

Článok 4 
Zmluvná pokuta 

{1) Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania sa objednávateľa s dohodnutým termínom 
platby ceny za odovzdané dielo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z neuhradenej 
sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

(2) Objednávateľ si môže uplatňovať zmluvnú pokutu za každý deň omeškania ukončenia diela
podľa článku 1 ods. 2 po lehote podľa článku 2 ods. 2 vo výške 0,1% z ceny diela podľa
článku 3 ods.1.

{3} Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

(1) 

Článok S 
Zodpovednosť za vady a akosť 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a s ustanoveniami tejto zmluvy a bude spÍňať účel, na ktorý bude vykonané 
(článok 1 ods. 1 tejto zmluvy), v opačnom prípade zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú 
Škodu. 

Článok 6 
Povinnosti zhotoviteľa 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a
overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

(2) Oprávnené osoby sú najmä:
„ Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby 
• Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
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„ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby 

„ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
„ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
• Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a ES

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeJ zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka.

(2) Zhotoviteľ a objednávateľ vyhlasujú, že s1 túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

(3) Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.

(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V KšinneJ, dňa 21.04.2017 

Za zhotoviteľa: 

IN•IIIAD � .•. �. 
913 38 Soblahov 754 

!CO: 46 367 756
re OPH; SK2023345890 

/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 

Ing. Richard Ďuriš 
konateľ IN - PRO s.r.o. 

Za objednávatelil: 
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