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ZMLUVA  

o inžinierskej činnosti a technickej pomoci  

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Čl. 1 Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ:  

Obec Kysak 
so sídlom: 044 81 Kysak 146 
IČO: 00324400 
DIČ:  20201244841 
štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 
bankové spojenie: Prima banka, a.s.- Košice 
číslo účtu : 0406426001/5600 

       (ďalej ako „objednávateľ") 
 
1.2 Zhotoviteľ:  

MUDr. Annamária Pavelová 
bytom: 044 81 Kysak 107 
narodená: 4.7.1976 

       (ďalej ako „dodávateľ") 

Čl. 2 Predmet zmluvy 

2.1 Objednávateľ pripravuje realizáciu projektu „Kysak – Rozšírenie kanalizácie", ktorý má 
obsiahnuť výstavbu podzemných stavieb (sietí).  

2.2 Z dôvodu náročnosti celého projektu sa objednávateľ rozhodol pokryť inžiniersku činnosť a 
technickú pomoc prostredníctvom dodávateľa. 

2.3 Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať v rozsahu tejto 
zmluvy inžiniersku činnosť a technickú pomoc pri realizácii projektu „Kysak – Rozšírenie 
kanalizácie ". 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dodávateľovi za vykonanie činnosti podľa tejto zmluvy zaplatí 
cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

3.1 Dodávateľ bude vykonávať svoju činnosť v zmysle plnomocenstva – v prílohe, ktorá je 
nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. 

3.2 Činnosť dodávateľa podľa tejto zmluvy bude vykonávaná formou konzultácií, poradenstva, 
inžinieringu a prípadne iných foriem, ktoré si objednávateľ vyžiada počas platnosti tejto 
zmluvy. 

3.3 Pokiaľ v priebehu vykonania činnosti dodávateľa podľa tejto zmluvy vzniknú nové 
požiadavky  objednávateľa, zaväzujú sa zmluvné strany uzavrieť dodatok k zmluve. 

3.4 Inžinierska činnosť a technická pomoc zhotoviteľa sa bude realizovať od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, ďalej počas prípravy a končí sa vydaním stavebného rozhodnutia. 

 

Čl. 4 Cena za výkon inžinierskej činnosti a technickej pomoci 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na základe zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, že 
cena za poskytovanie služieb podľa predmetu zmluvy je stanovená dohodou na 600 €. 

4.2 Cena za vykonanie služieb podľa tejto zmluvy pokrýva všetky zmluvné záväzky a náklady, 
ktoré na strane dodávateľa vzniknú. Činnosť, ktorú dodávateľ nevykoná, vykoná bez príkazu 
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objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ 
neuhradí. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú cenu mesačne dodávateľovi na základe 
mesačného výkazu prác. 

 

Čl. 5 Zodpovednos ť za škody, zmluvné pokuty 

5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy bude vykonávať 
v rozsahu tejto zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a súčasne zodpovedá za 
škody ním spôsobené a tiež zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi porušením 
alebo nesplnení si povinnosti zo strany dodávateľa, ktoré sú mu uložené touto zmluvou 
alebo na základe tejto zmluvy. 

5.2 Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za každý deň omeškania s úhradou faktúry zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky. 

5.3 V prípade, že dodávateľ nebude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy včas a riadne, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 40,00 € v každom jednotlivom prípade 
svojho  pochybenia, teda v každom jednotlivom prípade, kedy príde k nesplneniu si 
povinností zo strany dodávateľa, ktoré sú mu uložené touto zmluvou alebo na základe tejto 
zmluvy. 

5.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť dodávateľa uhradiť objednávateľovi škodu 
v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu 
vyplývajú. 

Čl. 6 Ďalšie zmluvné dojednania 

6.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6.2 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, 
inak je zmena či doplnenie neplatné. 

6.3 Každá zo zmluvných strán tejto zmluvy, je oprávnená ju vypovedať, a to aj bez udania 
dôvodu v rámci jednomesačnej výpovednej doby. Začiatok plynutia výpovednej doby 
pripadne na prvý deň toho kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

6.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom , pre každú zmluvnú stranu. 

6.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a svoje účinky 
nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

 
V Kysaku dňa: 26.5.2014 

 

 

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

         objednávateľ                dodávateľ 
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P L N O M O C E N S T V O 
 
       

Obec Kysak 
zastúpená starostom Ing.Ľubomírom Krajňákom 

Obecný úrad Kysak 146 
044 81  Kysak 

 
 
 

s p l n o m o c ň u j e 
 

Annamáriu Pavelovú, 
nar. 4.7.1976 

bytom Kysak 105, 044 81 Kysak 
 
 
 
v súvislosti s realizáciou stavby: „Kysak – rozšírenie kanalizácie“ 
 
na zastupovanie splnomocniteľa a právne úkony spojené so zabezpečením právoplatného 
stavebného povolenia a stanovísk, súhlasov a iných vyjadrení príslušných orgánov k uvedenej 
stavbe, najmä na podávanie žiadostí, preberanie písomností a vyhotovovanie zmlúv potrebných 
na zriadenie vecného bremena, zmlúv o zriadení kanalizačnej prípojky, a zmlúv o budúcej zmluve 
o odvádzaní odpadových vôd. 
 
 
 
 
 
 
V Kysaku dňa: 26.5.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................   ....................................................... 
          Annamária Pavelová                Ing. Ľubomír Krajňák 
         starosta obce Kysak 

 


