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Zmluva o dielo č. 07/2014 
Podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
(1) Objednávateľ:  
 
Názov organizácie:  Obec Plaveč 
Sídlo organizácie:    Hviezdoslavova ul. 101/4, 065 44 Plaveč 
Zastúpený:          Ing. Štefan Murcko, starosta obce  
Bankové spojenie:   VUB Stará Ľubovňa  
Číslo účtu:               13228602/0200   
IČO:                       00330116   
DIČ:           2020698768   
Kontaktná osoba:   Ing. Štefan Murcko, starosta obce 
Telefónne číslo:      0905384389   
E-mail:          ocuplavec@slnet.sk  
 
 
(2) Zhotoviteľ:   

Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 
Letná 22, 064 01 Stará Ľubovňa 

Bankové spojenie: Tatra banka 
Číslo účtu:  2610302603/ 1100 
IČO:   42081432 
DIČ:   1045410751 
Telefónne číslo: 0907 612 070 
E-mail:   michaela.haviarova@gmail.com 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vypracovať dielo: „Základný architektonicko-
historický výskum a rámcové stavebno-historické vyhodnotenie podoby a vývoja 
v celom rozsahu – Hrad Plaveč, č. ÚZPF 340“ (v zmysle § 35, 38 a 39 pamiatkového 
zákona, podľa § 8 Vyhlášky MK SR č. 231/2014, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
pamiatkového fondu a podľa Rozhodnutia KPÚ SR Prešov č KPUPO-2013/18724-
2/75860/Gs.) 
 

(2) Predmetom diela nie sú žiadne iné špecializované výskumy.  
 
(3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. 
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(4) Zhotoviteľ spracuje materiály uvedené v bode l, článku II. v troch vyhotoveniach vo forme 
dokumentácie, dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa pre prípad potreby ďalších 
konzultácií. Súčasťou každého kusa dokumentácie bude jej podoba aj v digitálnej forme na CD 
vo formáte pdf.  

 
(5) Na predmet zmluvy sa vzťahuje autorský zákon č. 618/2003 a jeho použitie je možné len pre 

potreby vydania záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Prešove (ďalej KPÚ 
Prešov) a pre potreby obnovy predmetnej pamiatky. Použitie diela pre iné účely musí byť 
ošetrené písomným súhlasom autorov.  

 
Článok III. 

Termín a spôsob plnenia 
 
(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi predmet zmluvy, t.j. 

dokumentáciu „Základný architektonicko-historický výskum a rámcové stavebno-
historické vyhodnotenie podoby a vývoja v celom rozsahu – Hrad Plaveč, č. ÚZPF 340“ v 
dohodnutom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy do v termíne do 30 dní od podpisu 
zmluvy. Zhotoviteľ môže dielo vykonať aj v skoršom termíne a objednávateľ sa zaväzuje 
dielo prevziať a zaplatiť. 
 

(2) Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

 
(3) K zmene dohodnutého termínu odovzdania diela môže dôjsť v prípade ďalších 

požiadaviek KPÚ Prešov nad rámec vydaného Rozhodnutia uvedeného v čl. II, bode 1, 
ktoré by predĺžili tvorbu diela.  

 
(4) Dokumentácia predmetu zmluvy bude zhotoviteľom postúpená na vyjadrenie Odborno-

metodickej komisii (ďalej OMK) PÚ Bratislava. Podmienky vznesené OMK sa zhotoviteľ 
diela zaväzuje zapracovať do výslednej dokumentácie do 7 dní od ich 
obdržania, následne sa dokumentácia odovzdá objednávateľovi. 

 
(4) Ukončené dielo tvoriace predmet zmluvy odovzdá zhotoviteľ v sídle objednávateľa. 
 

Článok IV. 
Cena diela 

 
(1) Cena diela sa stanovuje dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom vo výške 640 EUR 

(slovom šesťstoštyridsať EUR). Faktúra bude vystavená po odovzdaní diela 
objednávateľovi.  Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

(2) Cenu je možné uhradiť aj v skoršom termíne. 

(3) Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
(4) Splatnosť faktúry je 14 dní po doručení objednávateľovi. 
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Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
(1) Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi požadované informácie potrebné pre 

spracovanie dohodnutého diela. 
 
(2) Objednávateľ vytvorí podmienky pre výkon výskumných prác a poskytne kópiu 

Rozhodnutia KPÚ SR k zámeru obnovy. 
 

(3) Objednávateľ je povinný pri preberaní diela prekontrolovať jeho obsah a rozsah a 
prípadné nedostatky do 7 dní oznámi zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný oznámené 
nedostatky opraviť do 10 dní odo dňa oznámenia. 

 
(4) Zhotoviteľ je povinný odovzdať dohodnuté dielo tak, aby obsahová časť spĺňala, resp. 

obsiahla podmienky a požiadavky Rozhodnutia KPÚ Prešov. Prípadné nedostatky je 
zhotoviteľ povinný realizovať a odovzdať objednávateľovi do 7 dní od doručenia 
písomného oznámenia zhotoviteľovi. 

 
Článok VI. 

Zmluvné pokuty 
 

(1) Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa s dodaním diela je zníženie ceny diela o 0,05% 
za každý deň omeškania dohodnutého termínu, najviac však do výšky 50% z ceny diela. 

(2) Za omeškanie pri úhrade faktúry zhotoviteľa môže zhotoviteľ účtovať pokutu vo výške 
0,05% z celkovej ceny za dielo za každý deň omeškania. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia jeden exemplár.  

 
(2) Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy o dielo možno uskutočniť formou písomných 

dodatkov potvrdených oboma zmluvnými stranami. 
 
(3) Táto zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami. 
 
 
V Plavči, dňa 27.11.2014 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
Ing. Štefan Murcko                            Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 


