
Zmluva o dielo  
uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Číslo zmluvy: 2/2018 

 

Objednávateľ:  Obec Hraničné 

065 22 Hraničné 91 

zastúpená starostom Mgr. Miroslavom Pokrivčákom 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Stará Ľubovňa 

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0000 1632 2602 

IČO: 00329894 

DIČ: 2020698526 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   Ing. Lukáš Šimoňák 
trvale bytom Kuzmányho 37, 06001 Kežmarok 

dátum narodenia: xx.xx.xxxx 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: SK21 0200 0000 xxxx xxxx xxxx 

 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II 

tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa čl. VI tejto zmluvy. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vyhotoví projektovú 

dokumentáciu (5 sady+elektronicky) pre „Stavebné úpravy minerálneho prameňa“ v obci 

Hraničné ako podklad k žiadosti o poskytnutie dotácie a zároveň pre ohlásenie drobnej stavby 

k uvedenej stavbe. 

 

III. 

Vykonanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobne a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II 

tejto zmluvy s termínom plnenia do konca mesiaca október roka 2018. 

2. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

 

IV. 

Povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ dodá zhotoviteľovi všetky potrebné informácie včas na prípravu diela. 



 

V. 

Cena diela 

 

1. Celková cena diela predstavuje sumu 470,00 € (slovom štyristosedemdesiat Eur). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi sumu za vykonanie diela bezhotovostným 

prevodom na účet zhotoviteľa po prevzatí diela objednávateľom. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň 

po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo  zmluvných strán 

obdrží jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

 

 

V Hraničnom, dňa 12.10.2018   V Kežmarku, dňa 12.10.2018 

 

 

 

Za objednávateľa                                            Za zhotoviteľa 

                            signed                                                            signed 

.............................................................                      ............................................................ 


