
ZMLUVA O DIELO
uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca na rokovanie:
telefón:
fax:
e-mail :

Obec Silická Brezová
Obecný úrad Č. 70, 049 11 Plešivec
Alžbeta Sanislóová, starostka
OO 328 791
2020937 160
OTP Banka Slovensko a.s.,
13362158/5200
Alžbeta Sanislóová, starostka
0905427914
058/ 788 44 80
obecsb@mail.t-com.sk

1.2. ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Mobil:
E-mail :

MODUL, spol. s r.o.,
Námestie baníkov č.1, 048 01 Rožňava
Ing. arch. Peter Bischof
36180688
2021397444
ČSOB, a.s. expozitúra Rožňava
4007984784/7500
0902 101 439
bischof0812@gmail.com

sa dohodli nasledovne:

2. PREDMET ZMLUVY:
2.1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok dojednaných

v tejto zmluve pre objednávatel'a v rámci projektu: "Úprava verejného
priestranstva - miestny park" - spracovanie projektovej dokumentácie, pre
realizáciu stavby s názvom: "Úprava verejného priestranstva - park" v obci
Silická Brezová. Zákazka bude vypracovaná v zmysle pokynov objednávatel'a.

2.2. Objednávatel' sa zaväzuje, že zaplatí za dielo dohodnutú cenu a poskytne
zhotovitel'ovi potrebné spolupôsobenie (výškopisné a polohopisné zameranie
a platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce ).

3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA:
3.1. Obsahom predmetu plnenia bude grafická a textová časf v zmysle Stavebného

zákona a súvisiacich predpisov pre stupeň projektu pre povolenie stavby v zmysle
stavebného zákona a realizáciu stavby.

3.2. Grafická aj textová časf bude odovzdaná v piatich vytlačených vyhotoveniach
a v digitálnej podobe - na CD vo formáte pdf a rozpočet vo formáte Excel.

4. ČAS PLNENA :
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy podl'a čl. 3 bude vypracovaný do 30. 8. 2012.



5. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
5.1. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je

dojednaná dohodou zmluvných strán podl'a Zák. Č. 526/90 Zb. o cenách
5.2. Cena predstavuje:

950,00 € ( slovom: deväťstopäťdesiat EUR),
5.3. Zhotovitel' nie je platcom DPH. Cena celkom s DPH je 950,00 EUR.
5.4. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotovitel'om podl'a

čI.5.2. tejto zmluvy.
5.5. Faktúra bude vyhotovená 2x ako daňový doklad a bude obsahovať hlavne tieto

údaje:
označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ustanovenia § 3a Obch.
zákonníka,
číslo zmluvy,
číslo faktúry,
deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
fakturovanú sumu,
označenie diela,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

5.6. Faktúra je splatná do 15 kalendárnych dní od jej odoslania.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť

schválením dotácie z PRV SR 2007-2013, Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
implementované prostredníctvom osi 4.

6.2. Doplňovať, meniť alebo zrušiť túto zmluvu je možné jedine formou písomných
dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

6.3. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží
dve a zhotovitel' jedno vyhotovenie.

6.4. Všetky vzájomné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán nespomenuté
v zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich
predpisov.

6.5. Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumitel'ne, a na znak súhlasu
s jej obsahom ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

6.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
schválením NFP a podpísaním Zmluvy s PPA MPôd SR· a potom dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby objednávatel'a.

V Silickej Brezovej, 10.8.2012

~~'
. ARCHITElťYONiCK'ť AT:UÉR 'M

NAMESTIE BANfKOV 1, 048 OJ ROZŇAVAN:
.. f") j .

'-"""_~ e~'::I Ing. arch. Peter Bischof, konatel' firmy
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Dodatok č.1 k Zf.J1LUVE O DIELO zo dňa 10.8.2012
uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca na rokovanie:
telefón:
fax:
e-mail :

,1.2. ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Mobil:
E-mail :

Obec Silická Brezová
Obecný úrad Č. 70, 049 11 Plešivec
Alžbeta Sanislóová, starostka
OO 328 791
2020937 160
OTP Banka Slovensko a.s.,
13362158/5200
Alžbeta Sanislóová, starostka
0905427914
058/ 788 44 80
obecsb@mail.t-com. sk

MODUL, spol. s r.o.,
Námestie baníkov č.1, 04801 Rožňava
Ing. arch. Peter Bischof
36180688
2021397444
ČSOB, a.s. expozitúra Rožňava
4007984784/7500
0902 101 439
bischof0812@gmail.com

sa dohodli na zmene a doplnení predmetnej zmluvy nasledovne:

4. ČAS PLNENA :
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. 3 bude vypracovaný do 30. 8. 2012.

Celková realizácia spracovania projektovej dokumentácie bude do 18 mesiacov od
podpisu zmluvy s PPA MPôd SR.

5. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
5.1.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5. ostávajú v platnosti.,
5.6. Platba bude zhotoviteľovi poukázaná v EUR na základe predloženej faktúry po

schválení a podpísaní Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu
týchto prác a tejto projektovej dokumentácie. Termín finančného vysporiadania
predmetu diela bude do 18 mesiacov od podpisu zmluvy s PPA MPôd SR v súlade
s ukončením realizácie aktivít projektu resp. v súlade s predloženou a schválenou
Žiadosťou o platbu v rámci nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007-
2013, Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované
prostredníctvom osi 4, ktorej súčasťou bude aj faktúra za projektovú dokumentáciu
v zmysle platnej Zmluvy o dielo.
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6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
6.7. Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 20.9.2012 zostávajú nezmenené.
6.8. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými

stranami.
6.9. Tento dodatok bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane

dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

Ing. arch. Peter Bischof, konateľ firmy


