
ZMLUVA O DIELO
Uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany:

1. 1 Objednávateľ: Obec Tomášovce

Partizánska 132,  n85 5  omááomce�

Zastúp�ná: Ing. Ján Mičuda – starmsta mbe�

Bankmcé spmj�ni�: Priáa banka Slmc�nskm  a.s. 

IBAN: SK8n 5 00 0000 00 0 4n5n 7001

IČO: 0031 474

DIČ: 2,02,12,5102,3

1.2 Zhotoviteľ: I & M.S., s.r.o.

Rúbaniskm I 2,1 3/10

Zastúp�ná: Ing. areh. Ican Siláči  PhD. – kmnat�ľ

IBAN: SK82, 5 00 0000 00 0  48  n001

IČO: 50 85074

DIČ: 2,12,042,8n2, 

2. Predmet zmluvy

2,.1 Pr�dá�tmá zálucy  j�  pmrad�nská  prmpagačná  a publikačná  činnmsť  a kmmrdináeia 
prmj�ktu  zaá�raná  na  prmbl�áatiku  ri�o�nia  kmápl�xnéhm  nácrhu  rmzcmja  c�r�jnýeh 
pri�stmrmc c mbei omááomce�  mkr�s Luč�n�e. Pr�dá�tmá zálucy j� ďal�j zácäzmk zhmtmcit�ľa 
zastupmcať  mb�e  c ri�o�ní  prmj�ktu  uzacr�téhm  na  základ�  zálucy  m di�lm  á�dzi  Obemu 
omááomce�  c zastúp�ní Ing. Jánmá Mičudmá – starmstmá mbe� a Fakultmu arehit�ktúry SoU 
c Bratislac� – PC ARCH,  c zastúp�ní prmf. Ing. areh. Pac�l Gr�gmrmá  PhD – d�kanmá FA SoU. 
Pr�dá�tmá t�jtm zálucy m di�lm j� zácäzmk r�alizmcať aplikmcaný cýskuá s prmbl�áatikmu 
ri�o�nia kmápl�xnéhm nácrhu rmzcmja c�r�jnýeh pri�stmrmc  zaá�raný najáä na:

a) Ri�o�ni�  nácrhu  rmzcmja  c�r�jnýeh  pri�stmrmc  c mbei  omááomce�  mkr�s 
Luč�n�e  ieh hi�rarehizáeia  typizáeia a nácrh na pr�ciazani� mbe� s mkmlitýá r�giónmá cm 
fmrá� urbanistiek�j otúdi� akm pr�ddiplmámcéhm prmj�ktu cypraemcanéhm na ÚUÚP. 
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b) Ri�o�ni� nácrhu ťažiskmcýeh c�r�jnýeh pri�stmrmc c mbei cm czťahu k dôl�žitýá 
budmcáá a úz�áiaá c mbei cm fmrá� arehit�ktmniekm-urbanistiek�j otúdi� akm diplmámcéhm 
prmj�ktu cypraemcanéhm na ÚUÚP. 

2,.2, Zhmtmcit�ľ sa pr� mbj�dnácat�ľa zacäzuj� zab�zp�čiť: 

a) kmápl�xnú pmrad�nskú činnmsť spmj�nú s prmj�ktmá

b) kmmrdináeiu  kmáunikáei�  á�dzi  Obemu  omááomce�  a Fakultmu 
arehit�ktúry SoU c Bratislac�

e) kmnzultáei�  sm  otud�ntmá  r�alizujúeiá  pr�ddiplmámcý  a diplmámcý 
prmj�kt cypraemcaný na ÚUÚP

d) infmrámcani� mbj�dnácat�ľa m pri�b�hu práe

�) mrganizáeiu c�r�jn�j diskusi� a plánmcaei�hm str�tnutia pmdľa pmtr�by 
a pmžiadaci�k mbj�dnácat�ľa

f) pmskytnuti� pmdpmrnýeh pr�dnáomk pr� otud�nta r�alizujúe�hm prmj�kt

g) cykmnácani� prmpagačn�j činnmsti c súcislmsti s prmj�ktmá

h) pr�z�ntáeia prmj�ktu mbycat�ľmá a pmslanemá mbe�

2,.3 Zhmtmcit�ľ  sa  pr�  mbj�dnácat�ľa  zacäzuj�  zab�zp�čiť  služby  pmdľa  pmdái�nmk 
dmhmdnutýeh c t�jtm záluc� zmdpmc�dn� a cčas.

2,.4 Zhmtmcit�ľ  j�  pmcinný  služby  pmdľa  t�jtm  zálucy  cykmnať  saámstatn�  a msmbn� 
kmnat�ľmá Ing. areh. Icanmá Siláčiá  PhD. 

3. Termíny plnenia a vykonania diela

3.2, Záluca sa uzatcára na dmbu určitú s účinnmsťmu md pmdpisu zálucy dm 30.08.2,01n.

3.3. Vykmnani�  di�la  c rmzsahu  pmdľa  t�jtm  zálucy  bud�  najn�skôr  dm  30.08.2,01n. 
Zhmtmcit�ľ  sa zacäzuj�  pr�cziať  a dmručiť  mbj�dnácat�ľmci  t�jtm zálucy cýsl�dmk prmj�ktu  
uzacr�téhm na základ� zálucy m di�lm á�dzi Obemu omááomce� a Fakultmu arehit�ktúry SoU 
c Bratislac� – PC ARCH,.  Zhmtmcit�ľ j� mprácn�ný pr�cziať t�ntm prmj�kt md FA SoU l�n na 
základ� rmzhmdnutia starmstu mbe�  ž� j� t�ntm c pmriadku a spĺňa co�tky nál�žitmsti zálucy 
m di�lm á�dzi Obemu omááomce� a Fakultmu arehit�ktúry SoU c Bratislac� – PC ARCH,. 

4. Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Obj�dnácat�ľ sa zacäzuj� zhmtmcit�ľmci uhradiť za pr�dá�t di�la e�nu 500 - € s DPH,. 
Uc�d�ná e�na j� e�nmu kmn�čnmu

4.2, Obj�dnácat�ľ  uhradí  zhmtmcit�ľmci  e�nu  di�la  na  základ�  cyúčtmcania  cm  fmrá� 
faktúry  ktmrú cyhmtmcí zhmtmcit�ľ. 
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4.3 Faktúra áusí mbsahmcať: mznač�ni� mbj�dnácat�ľa a zhmtmcit�ľa  IČO  DIČ  sídlm  číslm 
faktúry  d�ň  j�j  mdmslania  a splatnmsti  mznač�ni�  banky  a číslm  účtu  fakturmcanú 
suáu  mznač�ni� di�la  pmdpis mprácn�n�j msmby.

4.4 V prípad�  ž� faktúra n�bud� mbsahmcať uc�d�né údaj�  j� mbj�dnácat�ľ mprácn�ný ju 
crátiť na dmpln�ni� zhmtmcit�ľmci  číá sa pr�ruoí splatnmsť faktúry a nmcá splatnmsť 
faktúry začína plynúť md dmruč�nia faktúry

4.5 Splatnmsť faktúry j� 30 dní md j�j dmruč�nia a mdsúhlas�nia mbj�dnácat�ľmá

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Zálucné strany sa dmhmdli na ámžnmsti mdstúpiť md zálucy iba z  dôcmdu pmruo�nia 
pmcinnmstí druh�j strany  cyplýcajúeieh z Obehmdnéhm zákmnníka al�bm t�jtm zálucy. 
Odstúp�ni� áusí áať písmánú fmráu

5.2, V prípad� mdstúp�nia md zálucy  mprácn�ná strana áá nármk na náhradu okmdy cm 
cýok� pr�ukázat�ľn� cynalmž�nýeh nákladmc ku dňu mdstúp�nia md zálucy

6. Zmluvné pokuty

 .1 Zálucné strany sa dmhmdli  ž� ak bud� zhmtmcit�ľ  c má�okaní  s pln�níá pr�dá�tu 
zálucy  áôž�  si  mbj�dnácat�ľ  uplatniť  zálucnú  pmkutu  cm  cýok�  0 05  %  d�nn� 
z e�lkmc�j  e�ny  di�la.  Zálucnú  pmkutu  j�  mbj�dnácat�ľ  mprácn�ný  j�dnmstrann� 
zapmčítať s e�nmu di�la

 .2, Ak  j�  mbj�dnácat�ľ  c má�okaní  s plat�níá  e�ny  di�la  áôž�  si  u n�hm  zhmtmcit�ľ 
uplatniť úrmk z má�okania cm cýok� 0 05 % d�nn� z dlžn�j suáy. 

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Zálucné  strany  pmtcrdzujú  ž�  zálucu  pr�čítali  pmrmzuá�li  j�j  mbsahu  a na  znak 
súhlasu s ieh zn�níá zálucu pmdpísali.

7.2, oátm záluca j� cyhmtmc�ná c dcmeh �x�áplármeh s platnmsťmu mriginálu  z ktmrýeh pm 
pmdpísaní  mbidcmái  zálucnýái  stranaái  j�d�n  rmcnmpis  dmstan�  mbj�dnácat�ľ 
a j�d�n rmcnmpis zhmtmcit�ľ.

7.3 Záluca nadmbúda platnmsť dňmá pmdpísania zálucy zálucnýái stranaái.

7.4 Zácäzky  z t�jtm  zálucy  sa  kmnčia  cykmnaníá  di�la  a j�hm  riadnyá  zaplat�níá  
prípadn� mdstúp�níá c dmhmdnutmá t�ráín� písmánmu fmrámu.

7.5 Prácn� czťahy a pmdái�nky cyslmc�n� n�uprac�né tmutm zálucmu  prípadn� spmry  
ktmré czniknú z n�pln�nia t�jtm zálucy  sa budú ri�oiť pmdľa Obehmdnéhm zákmnníka.
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V omááomceiaeh  dňa 0n.11.2,018 V Luč�nei  dňa 0n.11.2,018

Za mbj�dnácat�ľa: Za zhmtmcit�ľa:

Ing. Ján Mičuda c.r.     Ing. areh. Ican Siláči  PhD. c.r.

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

Ing. Ján Mičuda        Ing. areh. Ican Siláči  PhD.

               starmsta mbe�         kmnat�ľ
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