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Zmluva o dielo 
č : 2023-03-15

na zabezpečenie architektonických, projekčných a inžinierskych služieb uzavretá 
v súlade s § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(„zmluva“)

čl.1. Zmluvné strany :
1.1.Objednávateľ : Obec Ľubotice

v zastúpení Mgr. Nicole Rubisová - starostka obce

mobil/e-mail
IČO 00690538
DIČ 2021302965
IČ DPH
Bank. spojenie :
IBAN:
Zapísaná v obchodnom registri:

1.2. Zhotovitel’ 

v zastúpení

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.,
Mlynská 27, 040 01 Košice 
Ing. Michal Burák - konateľ

osoby oprávnené 
mobil/e-mail : 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 

Bank. spojenie 
IBAN

rokovať o technických veciach : Ing. Michal Burák - konateľ 
+421 907 458 406; michal.burak@atriumstudio.sk 
44 263 970 
2022669924 
SK2022669924 
ČSOB
SK10 7500 0000 0040 0695 3951

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 22360/V

čl.2. Predmet zmluvy a rozsah prác :
Zhotovitel’ zhotoví a dodá dokumentáciu podľa bodu 2.1 pre akciu:
„Architektonická štúdia výstavby novej MŠ“ na pozemkoch pare. č. 833 v k.ú. 
Ľubotice, obec Ľubotice, evidovaných na LV č. 1802 v katastri nehnuteľností vedenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor.

2.1 Architektonickú štúdiu
Rozsah architektonickej štúdie:
- urbanistické riešenie s osadením objektov, parkovania a napojenia na okolie
- pôdorysy podlaží s plošnými ukazovateľmi a zariadením
- architektonické rezy
- architektonické pohľady
- vizualizácie
- stručná autorská správa

čl.3. Čas plnenia :
Zhotovitel’ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v tejto zmluve v termíne:

3.1. Architektonická štúdia - do 14 dní od podpisu zmluvy

čl.4. Honorár za dielo :
Honorár za zhotovenie predmetu zmluvy bol zmluvnými stranami dohodnutý takto:

4.1 Architektonickú štúdiu 4995 -€, bez DPH 999.-€ DPH 5994 -€ s DPH
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi honorár v dvoch častiach 

nasledovne:
- 50% honoráru na základe zálohovej faktúry zhotoviteľa vystavenej po uzavretí tejto zmluvy; a
- 50% honoráru na základe konečnej faktúry zhotoviteľa vystavenej po odovzdaní diela
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objednávateľovi na digitálnom nosiči v PDF formáte podľa bodu 7.1 tejto zmluvy.
4.3. Objednávateľ prehlasuje, že spracovanú dokumentáciu prevezme a uhradí za ňu dohodnutý 
honorár v súlade s touto zmluvou.
4.4. Doba splatnosti každej faktúry je dohodnutá do 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

čl. 5. Spolupôsobenie objednávateľa :
5.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi výškopisné a polohopisné zameranie predmetných 
parciel s okolim s inžinierskymi sieťami, chodníkom a nadväzujúcou komunikáciou vo formáte PDF, 
DWG a TXT.
5.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť počas zhotovovania diela.

čl.6 Všeobecné dojednania :
7.1. Dokumentácia bude dodaná v štyroch (4) vyhotoveniach vtlačenej forme a 1x na digitálnom 

nosiči v PDF a dwg formáte. Dokumentácie budú odoslané aj v elektronickej podobe na 
adresy:
. Ďalšie vyhotovenia dodá zhotovitel’ za osobitnú úhradu.

7.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 
zmluvných strán.

7.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej 
podpísaní dostane po jednom (1) vyhotovení.

7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami.

7.5. Ostatné vzťahy medzi stranami, ktoré nie sú v zmluve upravené, sa spravujú ust. 
Obchodného zákonníka.
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