
ZMLUVA O DIELO č. 3/2019 
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

1. Objednávateľ: Obec Baláže 

  Sídlo:                 Baláže 11, 976 11 

  IČO:    00313297 

  DIČ:    2021095989 

  oprávnený konať v mene obce: Mgr. Róbert Chaban - starosta 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

a 

 

2. Zhotoviteľ:  L.I.N.E. design, s.r.o. 

Sídlo:  Spojová 8, 974 04 Banská Bystrica 

Zástupca: Ing.arch. Michal Kasa 

IČO:  36 778 915 

  DIČ:    2022381273 

zapísaný v obchodnom registri: Okr.s. Banská Bystrica, vložka č. 17536/S 

Bank. spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s. 

             č. účtu:   2303329355/0200 

  oprávnený konať: Ing. arch. Michal Kasa - konateľ 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

 

Článok I. 
Predmet plnenia 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa nasledovné dielo:  

„ÚPRAVA ODDYCHOVÉHO AREÁLU“ – spracovanie štúdie, projektovej dokumentácie    

  

obsahujúce:  

Projektovú dokumentáciu objektu altánku, návrh úpravy priestoru(sedenie, prestrešenie – podľa dohody) 

 

Projektová dokumentácia vypracovaná v podrobnosti „projekt pre stavebné povolenie“ bude obsahovať: 

- celkový urbanisticko – architektonický návrh vybraného priestoru 

- návrhy a architektonické riešenie jednotlivých prvkov drobnej architektúry 

- zjednodušený rozpočet  

 

                 Objednávateľ sa zaväzuje predmetné dielo odobrať a zaplatiť. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dodať príslušné mapové podklady a príp. zameranie priestoru. 

 

Článok II. 

Cena diela 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela  je 800,00 EUR ( slovom: osemsto eur). Vzhľadom na to, že nie 

sme platcami DPH, cena je konečná.  

 

Článok III. 
Platobné podmienky 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry. 

2.  Práce budú fakturované po zhotovení celkového diela do 14 dní od ich ukončenia a  

     odovzdania, pričom splatnosť faktúr bola dohodnutá na 30  dní. 

 

 



Článok IV. 
Čas plnenia 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto termíne: 

1. Termín začatia prác:            v deň podpísania zmluvy 

2. Termín odovzdania diela:              31.10. 2019 

 

Článok V. 
Vlastnícke právo k dielu 

1. Vlastníkom zhotoveného diela je zhotoviteľ. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa dňom prevzatia 

diela. 

Článok VI. 

Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok realizovaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi.  

2. Pri spracovaní predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný dodržiavať projektovú dokumentáciu v plnom 

rozsahu a riadiť sa záväznými podkladmi objednávateľa.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch , kedy sa po uzavretí zmluvy             

zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo  vzniknú nové požiadavky             

objednávateľa.  Zmluvné strany v tomto prípade posúdia dopad na cenu a termín plnenia zmluvného             

záväzku. 

4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na vlastné náklady a nebezpečie v čase dohodnutom v ZoD. 

5. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá             

objednávateľovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a  za porušenie, alebo             

zanedbanie povinnosti svojich poddodávateľov pri realizácii časti diela. 

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom. Nevykonanie  kontroly zo 

strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 

požiadaviek, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. 

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky vyplývajúce z tejto ZoD na tretiu osobu ako aj      

svoje pohľadávky voči objednávateľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 

písomných dodatkov. 

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenia. 

 

 

V Banskej Bystrici,  dňa 21.10.2019    V Banskej Bystrici,  dňa 21.10.2019  

 

                

 

 

 

 

 

 

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

 objednávateľ           zhotoviteľ 


