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                           Zmluva o poskytnutí služby č. 122/2019 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

 

 

 

Objednávateľ:  

    Obec Chtelnica 

sídlo:     Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 

IČO:     00312584 

DIČ:     2020530886 

bankové spojenie:   VÚB, a.s. Trnava 

číslo účtu:   SK8502000000000006326212 

zastúpená starostom obce: Ing. Ján Horváth 

/ďalej len „Objednávateľ“/ 

a 

 

Poskytovateľ:  

 

    HajPo, s.r.o. 

sídlo:    Komenského 1330/73, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:      47 067 390 

DIČ:     2023725143 

IČ DPH:    SK2023725143 

registrácia:   OR OS Banská Bystrica, Odd.: Sro, vložka č.: 23910/S 

zastúpená:   Ing. Karol Hlaváč, konateľ spoločnosti 

bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

číslo účtu :    SK56 0200 0000 0031 1913 6953 

/ďalej len „Poskytovateľ“/ 

   

 
Článok  I. 

Preambula 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi službu podľa článku II tejto 

Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnutú službu prevziať a zaplatiť 

Poskytovateľovi dohodnutú cenu.  

 

                                                  

Článok  II. 

                                                             Predmet zmluvy 

 

1. Na základe cenovej ponuky Poskytovateľateľa, ktorá bola doručená dňa 03.12.2019, pod 

evidenčnou značkou zn. D2019/001709 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto 

zmluvy, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi  službu 

spočívajúcu v dodaní  „Projektovej dokumentácie v stupni štúdia k projektovému 

zámeru „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica“ v rámci výzvy č. 

IROP -PO2-SC212-PZ-2019-13“. 
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2. Vypracovaná štúdia bude obsahovať: 

 

• Návrh dispozície projektu 

• Vypracovanie štúdie (pôdorysy, rezy, pohľady) 

• Konzultácie s investorom počas spracovania štúdie 

• Vypracovanie výsledného návrhu (pôdorysy, rezy, pohľady) 

• Vypracovanie vizualizácie 

Štúdia bude spracovaná v profesii architektúra. Na základe odsúhlasenej štúdie bude možné 

vypracovať ďalší stupeň dokumentácie.  

3. Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi štúdiu v troch vyhotoveniach v listinnej podobe 

a súčasne aj v digitálnej forme forme na CD alebo DVD nosiči v jednom vyhotovení. 

 

 

 

                                                               Článok  III. 

                                   Cena za vykonanie služby a spôsob jej úhrady  

 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí Objednávateľ na účet Poskytovateľa za 

poskytnutú službu sumu vo výške 6.228.- Eur s DPH, slovom (šesťtisíc 

dvestodvadsaťosem eur), z ktorej DPH predstavuje sumu 1.038,- Eur. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a Poskytovateľ nemá nárok 

z akéhokoľvek dôvodu účtovať si vyššiu cenu. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie služby, podľa bodu 1. 

tohto článku v lehote do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonanú službu najneskôr do 30 dní odo 

dňa jeho odovzdania.  

5. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania dohodnutej sumy na účet Poskytovateľa. 

 

                                                      

Článok  IV. 

                                      Termín vyhotovenia služby, zmluvná pokuta  

 

1. Poskytovateľsa zaväzuje poskytnúť službu, za podmienok dojednaných v tejto zmluve, 

v termíne  do 27. decembra 2019. 

2. V prípade, že Poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím služby v lehote podľa tejto 

zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny za službu, za každý aj začatý deň omeškania a Poskytovateľ  je povinný 

túto zaplatiť. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ 

neposkytol potrebnú súčinnosť.  

3. V prípade, že Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry v lehote podľa tejto 

Zmluvy, má Poskytovateľ právo si uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej 

sumy za každý započatý deň omeškania s úhradou. 

4. Poskytovateľje povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných 

prác. 
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Článok  V. 

                                             Vykonanie služby a jej odovzdanie 

 

1. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

všetkých osôb ním poverených, vykonáva činnosti spojené s predmetom služby podľa 

zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, 

špecifické a právne predpisy. 

 

2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že vykonanie tejto služby podľa tejto zmluvy bolo 

uskutočnené v súlade s platnou legislatívou a podľa noriem vzťahujúci sa na predmet 

plnenia.  

 

                                            

                   Článok  VI. 

                                              Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká riadnym odovzdaním poskytnutej služby Poskytovateľom 

objednávateľovi a zaplatením ceny za poskytnutú službu podľa  článku III. tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka na 

jednostrannom odstúpení Objednávateľa od zmluvy, v prípade ak sa Poskytovateľ 

s poskytnutím služby omešká o viac ako 30 dní odo dňa, od ktorého mal 

Poskytovateľpredmet zmluvy odovzdať alebo ak vyhotoviteľ stratil oprávnenie 

vykonávať predmet zmluvy. Odstúpenie musí byť oznámené druhej strane písomne 

a musí obsahovať dôvod odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na 

zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

 

                                                               Článok  VII. 

                                                        Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a/ ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Pokiaľ zmluva neobsahuje niečo iné, platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach originálu, z ktorých 1 je určený pre 

vyhotoviteľa  a 2 sú určené pre objednávateľa. 

 

   

 

V Chtelnici dňa 16.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                Obec Chtelnica                                                      HajPo,  s.r.o.     

          zastúpená starostom obce                                            konateľ spoločnosti  

               Ing. Ján Horváth                                                      Ing. Karol Hlaváč                                                                                                  


