
Zmluva o  dielo  č. 0711/2011 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. v platnom znení, 

medzi zmluvnými stranami podľa čl. I (ďalej len „Zmluva“). 
 
 
 

I.  Zmluvné strany 
 
 

 Objednávateľ :   Katastrálny úrad v Prešove   
 so sídlom  :   Konštantínova 6, 080 01 Prešov  
 zastúpený   :   Ing. Rudolf Stanek, prednosta   

 IČO :   37870173 
          DIČ :   2021622988     

 Bankové spoj. :   Štátna pokladnica Bratislava 
                    č. ú. :   7000004337/8180   
/ ďalej len „Objednávateľ“ / 
 
 
 
 Zhotoviteľ :   ISTOR s.r.o. Prešov - spoločnosť s ručením obmedzeným 
 zastúpený   :   Ing. František Mihalič – konateľ spoločnosti  
      IČO   :   31 667 406 
 IČ DPH   :   SK2020518797 
 Bankové spoj. :   OTP Banka a.s.                     
                    č. ú. :   754 320/5200    
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 943/P 
/ ďalej len „Zhotoviteľ“ / 
 
 
 

II. Predmet Zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť: Projektovú dokumentáciu „ Reálne rozdelenie budovy na Ul. 
Konštantínovej č. 6 v Prešove, súpisné č. 3308, nachádzajúcej sa na parcelách CKN 621/1 
a 636 v k. ú. Prešov“ pre účely vypracovania znaleckého posudku v konaní, vedenom na 
Okresnom súde v Prešove o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva reálnym 
rozdelením v tomto rozsahu:    

            -     Stavebná časť 
- Elektro 
- Vodovodná prípojka 
- UVK kotolne, plyn 
- rozvody vody v kotolni 
- ELI, MaR v kotolni 
- Požiarna ochrana kotolne 

2.2 Predmet Zmluvy je splnený riadnym a včasným vykonaním Diela a podpísaním  Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí Diela zástupcami zmluvných strán.  

2.3      Projektová dokumentácia bude vyhotovená v počte 6 pare. 
 
 

III. Dodacie lehoty 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy v lehote do 30.11.2011 
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IV. Cena Diela a Platobné podmienky 
 
4.1 Cena Diela bola stanovená na základe verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou 

v celkovej výške:                                                                             
           6 050 EUR bez DPH  
          1 210 EUR (20% DPH)  
           Spolu :     7 260 EUR  
           Slovom: sedemtisícdvestošesťdesiat eur. 
           Táto cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, súvisiace so zhotovením Diela.   
 4.2    Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu Diela po splnení predmetu Zmluvy na základe  
           Zhotoviteľom vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia.                                                                                                                             

 
 

V. Záručné podmienky 
 
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a za 

vady Diela vzniknuté po odovzdaní, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Vady diela 
Zhotoviteľ odstráni do 7 dní odo dňa ich písomného oznámenia Objednávateľom. 

 
 

VI. Sankcie 
 

6.1 V prípade omeškania sa Objednávateľa s úhradou ceny Diela má Zhotoviteľ právo uplatniť a  
Objednávateľ povinnosť zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania.  

6.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy má Objednávateľ právo 
uplatniť a Zhotoviteľ povinnosť zaplatiť Objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 
0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. 

 
 

VII. Skončenie platnosti zmluvy 
  

7.1 Zmluva končí:  
a) splnením povinností zmluvných strán  
b) dohodou zmluvných strán 
c) odstúpením od Zmluvy. 
Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 
druhou zmluvnou stranou.  

 
 

VIII. Ostatné dojednania 
 
8.1 Vlastnícke právo k Dielu prejde na Objednávateľa podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Diela   
8.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné podklady  potrebné k realizácii  

Diela a poskytnúť mu súčinnosť počas realizácie diela.   
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X. Záverečné ustanovenia 
 

10.1 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden 
rovnopis a Objednávateľ dva rovnopisy.  

10.2 Zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo upresňovať len písomnými dodatkami so súhlasom 
oboch zmluvných strán. 

10.3 Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v znení platnom v SR. Právomoc riešiť spory súvisiace so Zmluvou majú súdy Slovenskej 
republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.   

10.4 Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred obsahom ponuky alebo inej dokumentácie, ktorú 
Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi, aj keď na ne Zmluva odkazuje, ak ich obsah neobstojí 
alebo je v rozpore so Zmluvou.   

10.5 Na túto zmluvu  sa  vzťahuje  ustanovenie § 47a   Občianskeho  zákonníka o   účinnosti  
povinne  zverejňovaných  zmlúv,  definovaných  ustanovením  § 5a zákona č. 211/2000                                                                             
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  
 

10.6 Zmluva     nadobudne   podľa    § 47a    ods. 1     Občianskeho     zákonníka     účinnosť    dňom  
nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  na  webe  Katastrálneho úradu v  Prešove. Podľa                                                                                    
ustanovenia  § 47a ods. 4 občianskeho zákonníka, ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy 
zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.  
 

 
 
 

 V Prešove dňa 7. 11. 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................   ........................................ 
za Objednávateľa                             za  Zhotoviteľa  
Ing. Rudolf Stanek             Ing. František Mihalič  
      prednosta            konateľ 


