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ZMLUVA O DIELO
na vyhotovenie projektu stavby podľa §536 a naši. Obchodného zákonníka 

ČI.1.ZMLUVNÉ STRANY

1.1 zhotoviteľ: FB Projekt Ing.František Byrtus; 023 02 Krásno n/Kysucou 1435 
mob. 0905 910 201 , e-mail :fbprojekt@gmail.com

Bankové spojenie: VÚB a.s. Čadca
Č.účtu :
Kód banky : 
IČO :

1.2objednávateľ

ICO :
DIČ DPH:

SK52 0200 0000 0030 7689 5756 
0200
322 46 641 

Krasbyt s.r.o.
Struhy 83
023 02 Krásno nad Kysucou 
zastúpený : Sýkora Stanislav- konateľ 
367 798 06 
SK 2022380602

ČI.2.PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa vykoná a zariadi na stavbu: „Obnova bytového dome
č. 1020 v Krásne nad Kysucou „ tento predmet plnenia :
Vypracuje projekt stavby pre stavebné povolenie.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že dokončený projekt prevezme, zaplatí zaň 
dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi spolupôsobenie.

ČI.3.ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA
3.1 Projekt stavby bude obsahovať nasledovné časti:

1 A Sprievodná správa+ súhrnná technická 
správa

2 B1 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
3 B2 Tepelnotechnické posúdenie konštrukcií
4 C Celková situácia M-1:500
5 D1 Zateplenie bytovej budovy
6 D2 Odstránenie systémovej poruchy bytového 

domu
7 D3 Dažďová kanalizácia
8 E Statické posúdenie
9 F Rozpočet

PREDMETU ZMLUVY
4.1 Projekt bude vypracovaný a dodaný v 6.vyhotoveniach v rámci dojednanej 

ceny.
4.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy.
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ČI. 5. ČAS PLNENIA
Zhotoviteľ sa zaväzuje že objednávateľovi odovzdá kompletnú projektovú 

dokumentáciu v termíne do : 4 týždňov odo dňa podpísania zmluvy.
ČI.6. SPOLUPÔSOBENIE

Objednávateľ sa zaväzuje že počas spracovania projektu zhotoviteľovi 
poskytne v rozsahu nevyhnutnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä 
v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení a podkladov.

ČI.7. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných 

strán zákona o cenách a činí, 1400 € slovom jedentisíc štyristo eur.
7.2. Po podpísaní zmluvy bude vyplatená zálohová platba 500 € slovom päťsto 

euro na základe zálohovej faktúry. Zostávajúca suma bude uhradená po 
odovzdaní projektu stavby na základe vystavenej faktúry a preberacieho 
protokolu.

7.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy 
z dôvodov na strane objednávateľa bude zhotoviteľ práce, rozpracované 
ku dňu zrušenia alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške 
rozsahu vykonaných prác.

ČI. 8. SANKCIE
8.1 V prípade omeškania dodania predmetu plnenia zo strany zhotoviteľa bude 

mu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1 % z ceny predmetu plnenia za 
každý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania zo strany objednávateľa pri úhrade faktúry bude mu 
účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1 % z ceny predmetu plnenia za 
každý deň omeškania.

ČI.9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa 

tejto zmluvy, a že po dobu záruky/ 5rokov/ bude mať vlastnosti dojednané 
v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi.

ČI.10. ZMENA ZÁVÄZKU
Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy 
sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre 
uzatvorenie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

ČI. 11.VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
Objednávateľ je oprávnený použiť dielo výlučne iba pre účely vyplývajúce 
z tejto zmluvy.

11.1 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami oboch strán.
11.2 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých má každé 

platnosť originálu.

V Krásne nad Kysucou 

Objednávateľ

V Krásne n/ Kysucou '/C. Ťf-.2o1p 

Zhotoviteľ

e ®  !ng.
c s s s s P  Františak

023 02 Krásno n/Kysucou č. 1435 
DIČ: 1021120969 IČO: 32246641


