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ATELIER D3 s.r.o. 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. 

zákonov (ďalej len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Zhotoviteľ: ATELIER D3 s.r.o.   

Sídlo:   Nám. Slobody 52, 06601 Humenné   

Zastúpený:  Mgr. Peter Dolobáč – konateľ   

IČO:   36746860   

DIČ:     2022335799   

Registrácia: Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo 1654/P  

Číslo účtu IBAN:  SK80 0900 0000 0000 8690 9302   

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane jednej  

 

a 

 

Objednávateľ: Stredná odborná škola  

Sídlo:   Hlavná 6, 091 01 Stropkov   

Zastúpený:  Ing. Daniel Soóš - riaditeľ   

IČO:   00 398 861   

DIČ:     2020822639   

    

Bankové spojenie:     

 

(ďalej len „objednávateľ“) na strane druhej; 

 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ samostatne aj ako „zmluvná strana“ a spolu ako 

„zmluvné strany“). 

 

 

Článok 1  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vyhotoviť výkresovú dokumentáciu – 

Skreslenie súčasného stavu v rozsahu podľa ponuky zo dňa 19.5.2017 (ďalej len 

„dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 

 

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo podľa tejto zmluvy riadnym 

ukončením všetkých častí diela, ktorými sú jednotlivé výkresy, pôdorysy a výkazy 

výmer budov školy špecifikovaných v ponuke. 

 

3. Splnením časti diela sa rozumie odovzdanie výkresovej  v tlačenej podobe  v počte 

4ks a v elektronickej podobe v počte 2ks digitálnych nosičov (napr. CD) podľa ods. 2 

tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa splnenú časť diela a 

zaplatiť zaň dohodnutú cenu.   

 

 

Článok 2 

Miesto, doba a čas plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa a odovzdá dielo najneskôr do 

14 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.  

 

2. Ak nie je v tejto zmluve alebo jej prílohe určené inak, miestom pre vykonanie 

diela budú prevádzkové priestory zhotoviteľa.  
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Článok 3 

Spôsob vykonávania diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy spôsobom a v rozsahu 

dohodnutom v tejto zmluve, vrátane jej príloh, pričom je povinný postupovať 

s náležitou odbornou starostlivosťou. 

 

 

2. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov skreslenie 

súčasného stavu ktorých je predmetom tejto zmluvy.  

 

 

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri 

organizačnom zabezpečení diela.  

 

4. Ak z dôvodov, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ ani objednávateľ nie je možné 

vykonať dielo alebo jeho časť v  dobe alebo čase dohodnutom v tejto zmluve,  

zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného 

odkladu od okamihu, keď sa o nej dozvedel, pričom je oprávnený súčasne 

navrhnúť náhradný termín pre vykonanie diela resp. jeho časti, resp. zmenu alebo 

úpravu doby alebo času určeného pre vykonanie diela alebo jeho časti.  

 

5. Na vykonanie diela v náhradnom termíne alebo čase sa vyžaduje predchádzajúci 

súhlas objednávateľa. 

 

6. . 

 

 

Článok 4 

Cena za dielo 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo, ktorá je stanovená 

v nasledovnej výške: 

 

Cena celkom: 5 496 Eur (slovom:Päťtisícštyristodeväťdesiatšesť eur) 

 

  
2. Cena za dielo určená podľa ods. 1 tohto článku predstavuje konečnú a fixnú 

čiastku s DPH.  

 

Článok 5 

Platobné podmienky 

 
 

1. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru po zrealizovaní diela a jeho odovzdaní objednávateľovi 

 

2. Úhradu ceny za poskytnutie vzdelávacích aktivít uskutoční objednávateľ na 

základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom za skutočne vykonané služby s lehotou 

splatnosti maximálne 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a musia v nej byť uvedené nasledujúce údaje: 

- poradové číslo faktúry, 

- označenie objednávateľa,  

- označenie zhotoviteľa, 

- deň vyhotovenia faktúry, 
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- deň splatnosti faktúry, 

- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť fakturovaná čiastka 

poukázaná, 

 

 

4. Za deň splnenia peňažného záväzku povinnou zmluvnou stranou sa považuje deň 

odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa. V prípade omeškania objednávateľa 

s úhradou faktúry v lehote splatnosti je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, a to za každý začatý deň 

omeškania. 

 

5. Bankové a iné prevodné poplatky súvisiace s úhradou faktúr a iných peňažných 

záväzkov podľa tejto zmluvy znáša povinná zmluvná strana. 

 

 

 

Článok 6. 

Zodpovednosť za škodu, Zmluvné pokuty 

 

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorá vznikne druhej strane 

v dôsledku porušenia jej povinností podľa tejto zmluvy. Uplatnenie nároku zo 

zodpovednosti za vady diela nevylučuje uplatnenie náhrady škody, ktorá vadou 

diela vznikla. 

 

2. V prípade, ak z dôvodov na strane zhotoviteľa dôjde k zmareniu riadneho 

vykonania diela alebo jeho časti podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (slovom: jedentisíc eur). 

Popri zmluvnej pokute je zhotoviteľ povinný nahradiť škodu, ktorá tým 

objednávateľovi vznikla.  

 

3. V prípade, ak z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k zmareniu riadneho 

vykonania diela alebo jeho časti podľa tejto zmluvy, objednávateľ je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00- EUR (slovom: Tisíc eur). 

Popri zmluvnej pokute je objednávateľ povinný nahradiť škodu, ktorá tým 

zhotoviteľovi vznikla. 

 

Článok 7 

Oznamovanie, Kontaktné osoby 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme oznamovania skutočností týkajúcich 

sa tejto zmluvy. Písomná forma je dodržaná aj v prípade použitia prostriedkov 

diaľkovej elektronickej komunikácie (elektronická pošta, faxová správa a pod.). 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy budú 

oprávnení na udeľovanie a prijímanie pokynov, ako aj na oznamovanie 

akýchkoľvek skutočností v súvislosti s vykonávaním diela tieto osoby: 

Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

Za Zhotoviteľa: 

 

Meno a priezvisko: Tel.: E-mail: 

Peter Dolobáč 0903 369421 p.dolobac@gmail.com 
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Článok 8 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu vykonania diela. Zmluva sa 

zrušuje: 

 

2. Od tejto zmluvy možno odstúpiť len ak to ustanovuje zákon alebo táto zmluva.  

 

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:  

(a) objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne 

vykonanie diela podľa tejto zmluvy,  

(b) objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny za splnenie časti diela viac ako 30 

dní,  

 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:  

(a) zhotoviteľ ani na základe opakovanej výzvy objednávateľa neodstráni zistené 

vady diela,  

(b) zhotoviteľ je v likvidácii alebo konkurze. 

 

 

Článok 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné poskytnúť si 

navzájom potrebnú súčinnosť. 

 

2. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny 

štatutárnych orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékoľvek iné 

zmeny oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú 

riadiť ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. 

zákonov.  

 

4. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky informácie o zhotoviteľovi, 

o zamestnancoch, interných postupoch, know-how a ďalších skutočnostiach 

týkajúcich sa zhotoviteľa, o ktorých sa dozvedel pri plnení predmetu tejto zmluvy 

a ktoré nie sú verejne dostupné a známe, sú predmetom obchodného tajomstva 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a predmetom ochrany 

osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 

(všetko spoločne ďalej len „Dôverné informácie“). 

 

5. Objednávateľ berie na vedomie, že materiály poskytnuté zhotoviteľom a využívané 

na tréningoch sú majetkom zhotoviteľa a zaväzuje sa ich nepoužívať na iné účely 

ako predmet zmluvy a ani neposkytovať tretím osobám bez písomného súhlasu 

zhotoviteľa. 

 

Meno a priezvisko: Tel.: E-mail: 

Daniel Soóš 0903 914 501 soupsp@sousropkov.edu.sk 
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6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych exemplároch. 

 

7. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami. Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť len na základe 

písomných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami. 

 

8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečítali, súhlasia 

s ním, pričom táto zmluva je uzavretá na základe ich slobodnej, určitej a vážnej 

vôle na preukázanie čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 

 

 

 

V Humennom, dňa 23.5.2017  V Stropkove, dňa 23.5.2017 

 

 

 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

 

      Daniel Soóš 

      Mgr. Peter Dolobáč    riaditeľ 


