
Zmluva o dielo 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :   Obec Zborov 

Lesná 10  

086 33 Zborov 
Zastúpená:    Ing. Ján Lukáč, starosta 
IČO :    00322741 
  

 

Zhotoviteľ :   Mgr. Michal Šimkovic s.r.o, Kimovská 4, 960 01 Zvolen 

DIČ:    2023225534 

IČO:    46079661 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

Č. účtu:   0404257873/0900 

 

uzatvorili dnešného dňa podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I. 

Predmet diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu: 

1. Architektonicko-historický výskum západnej bašty 3. predhradia hradu Zborov. V rámci 

výskumu bude zhotoviteľom zabezpečené vypracovanie písomnej, grafickej a fotografickej 

dokumentácie (ďalej len „dielo“) a jej dodanie objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vyhotovené dielo od zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach 

a zaplatiť zhotoviteľovi za vyhotovené dielo cenu diela podľa Čl. II. a Čl. VI. tejto zmluvy. 

 

Čl. II. 

Cena diela 

1. Za vyhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvou dojednanú cenu diela 

v celkovej sume 3300 € (slovom tritisíctristo euro).  

 

Čl. III. 

Dohodnutý čas vyhotovenia a odovzdania diela 

Zhotoviteľ splní záväzok vyhotoviť dielo v rámci jednej etapy nasledovne : 

 

1. Terénny výskum : začiatok  prác od 1.10. 2012, ukončenie terénnych prác do 60 dní. 

2. Textové a fotografické vyhodnotenie sondáže s celkovým vyhodnotením prieskumu (tri ks 

vyhotovenia záverečnej dokumentácie) predloží spracovateľ investorovi najneskôr do 

najneskôr do 31.12. 2012. 

Po odovzdaní a prevzatí diela potvrdí písomne objednávateľ zhotoviteľovi prevzatie vykonaného 

diela. 

 

Čl. IV. 

Povinnosti objednávateľa 

1. Zabezpečiť sprístupnenie objektu v celom rozsahu.  

2. Zhotoviteľovi sprístupniť podľa potreby celý skúmaný objekt.   

 

 

 



Čl. V. 

Povinnosti zhotoviteľa 

1. V prípade potreby vyhodnotenie jednotlivých etáp výskumu postupne priebežne konzultovať 

so zodpovedným metodikom KPÚ Prešov. 

2. Po skončení výskumu jeho výsledky sprístupniť realizátorovi obnovy. 

 

Čl. VI. 

Platenie diela 

1. Po prevzatí diela objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo faktúrovať objednávateľovi 

cenu diela v jednej splátke podľa Čl. II. tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ zaplatí cenu diela zhotoviteľovi na jeho účet v peňažnom ústave uvedenom 

v záhlaví tejto zmluvy, v lehote do troch dní od doručenia faktúry. Prílohou faktúry je 

objednávateľom potvrdená kópia o odovzdaní a prevzatí diela. 

3. Ak bude v omeškaní zhotoviteľ s odovzdaním diela po dohodnutej dobe jeho ukončenia, 

zaplatí objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň 

omeškania, až do dňa odovzdania a prevzatia diela. 

4. Ak bude v omeškaní objednávateľ so zaplatením faktúry po lehote jej splatnosti, zaplatí 

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, až do 

dňa zaplatenia faktúry. 

5. Zaplatením faktúrovanej sumy sa rozumie deň, v ktorom bola suma pripísaná na účet 

zhotoviteľa v jeho peňažnom ústave. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa môže meniť, alebo rušiť iba písomne, na základe dohody oboch zmluvných 

strán. 

2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia pre vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušné 

ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami. 

4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlásili, že jej zneniu rozumejú, nie je uzatvorená 

za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží jedno jej 

vyhotovenie. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 

 

Zborov 26.9.2012 

 

 

 

 –––––––––––       ––––––––– 

Objednávateľ        Zhotoviteľ 

 


