
ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie reštaurátorských prác 

 
čl. I. 

Zmluvné strany 
1. Objednávateľ:   

Úradný názov: Obec Beckov                                                                                                                
IČO: 00311413                                                                                                                         
Sídlo/Poštová adresa: 916 38 Beckov 180                                                                            
Zastúpený : Ing.Ján Križan, starosta                                                                                                        
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka                                           
e-mail:  projekty@obec-beckov.sk                                                                                                          
Telefón: +421 327742728  
(ďalej len: „Objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ: 

Úradný názov: ProMonument, s.r.o.                                                                                                  
IČO: 47354305                                                                                                                                     
DIČ: 2023833207                                                                                                                        
Sídlo/Poštová adresa: 953 01 Zlaté Moravce, Štefánikova 563/14                                                                            
Zastúpený : Ing.arch.Martin Bóna,PhD,  konateľ                                                                                                 
tel.: 0948 701 401                                                                                                                              
e-mail: bona.martin@gmail.com 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 

 
Článok II. 

Podklady zmluvy 
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok z verejného obstarávania na obstaranie 
v zákazke  Pamiatkový architektonicko-historický výskum s návrhom obnovy, ktorý je 
zaznamenaný v  Zázname o výbere najvýhodnejšej ponuky zo dňa 16.12.2016. Dohoda  o predĺžení 
viazanosti ponuky a rozpočet, ktorý zhotoviteľ predložil do súťaže, sú prílohou tejto zmluvy. 

 
čl. llI. 

Predmet zmluvy 
3.1   Predmetom zmluvy je realizácia pamiatkového architektonicko-historického výskumu s návrhom 
        obnovy Západnej obrannej veže/ Západná bašta a./ Západná obranná veža. 
3.2    Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú dodávku a realizáciu prác v zmysle platných právnych, 

 technických a ostatných noriem.        
3.3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené dielo v súlade s bodom 3.1. 

 a objednávateľ  sa zaväzuje  dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu predloženú  
 do verejného  obstarávania. 

3.4.  Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré 
        ako zhotoviteľ zamestnáva v priestore realizácie prác a ochrannej zóne na verejnom 
        priestranstve a vykoná v súčinnosti s objednávateľom, také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo 
        k ohrozeniu tretích osôb v okolí realizácie prác. Zabezpečí vo svojej réžii svojich pracovníkov 
        osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len 
        pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie 
        týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce, vrátane bezpečnosti práce.  

 
čl. lV. 

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo 

 
4.1     Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a 
           objednávateľom.  
4.2     Termín ukončenia zákazky je: 31.12. 2017 
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čl. V. 
Cena predmetu zmluvy 

 
5.1. Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
       zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou  
   zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

 
Cena bez DPH: 4 800,00 € 
DPH:       0,00 € / neplátca DPH 
Cena  s   DPH:  4 800,00 €, slovom (Štyritisícosemsto Eur) 

 
5.2. V cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť  

 počas trvania zmluvného vzťahu. 
5.3. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny technického riešenia a rozsahu  prác 
       požadovaných objednávateľom.  
       Zmenu ceny je možné uplatniť len na základe dodatku k tejto zmluve. 

 
čl. VI. 

Platobné podmienky 
6.1. Cena bude uhradená predávajúcemu na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ a doručí  

objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je spracovaná dokumentácia, schválená 
odborno-metodickou komisiou (OMK) PÚSR v Bratislave. V prípade, že OMK bude posudzovať 
dokumentáciu až v roku 2018, bude k fakturácii doložený doklad o odovzdaní dokumentácie na 
posúdenie komisii.     

6.2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej  
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť 
ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne  plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

6.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 
    deň odpísania z účtu objednávateľa. 
 

čl. VII. 
Odstúpenie od zmluvy 

Zmluvný vzťah je možné skončiť: 
7.1  písomnou dohodou zmluvných strán 
7.2  odstúpenie objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné 

povinnosti podstatným spôsobom, pričom objednávateľ považuje za podstatné porušenie 
tých zmluvných povinností, ku ktorým je zaviazaný zhotoviteľ podľa čl.III. tejto zmluvy. 

 
čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
 8.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  táto zmluva 
        zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy na 
        webovom sídle objednávateľa  je: ............................ 
 8.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
        oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
        zmluvy. 
 8.3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží  
        jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia. 
 
V Beckove, dňa 02.08.2017       
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ:  
  
 
 
..........................................................                   ................................................................         
      Ing. Ján Križan, starosta obce     Ing.arch.Martin Bóna,PhD,  konateľ              


