
Zmluva o dielo č. 24/2010  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článok I. Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ   : Obec Dobrá Niva  

 

                                                           Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva 

Zastúpený   :   Ing. Martin Krúdy, starosta obce 

IČO    :   00 319830 

DIČ    : 2021339298 

IČ DPH   : nie je platcom 

Telefón                           :          045/5382352, 5382585 

Bankové spojenie          :  VÚB, a.s., pobočka Zvolen 

Číslo účtu                       :  3829412/0200 

Oprávnení rokovať vo veciach 

- zmluvných        :    Ing. Martin Krúdy, starosta obce 

  

                                                                              

- technických                 :          p. Slosiarik, prednosta OÚ Dobrá Niva   

                                                       

 

1.2.  Zhotoviteľ   : Ing. Dušan Orság- EKOPROL, Poľná 64, B.Bystrica 

             

Právna forma                         :          109 Podnikateľ –fyzická osoba-nezapís.v OR  

                                                         –podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním  

                                                            

Zastúpený    :  Ing. Orság Dušan projektant  

      

IČO    :  33 901 520 

DIČ                                        :          1029222029 

IČ DPH    :  nie je platcom  

Telefón                         :  048/4138678 

Bankové spojenie  :  Slovenská sporiteľňa a.s. B. Bystrica 

Číslo účtu               :          00 502 19975/0900 

                                                                                     

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo, predmetom ktorej je  spracovanie projektovej 

dokumentácie pre realizáciu stavby „Chodník na ul. Slobody, II. etapa“ na základe 

výsledku verejnej súťaže podprahovou metódou v súlade s  podmienkami zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

Článok II. Predmet plnenia 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať dielo:  

      Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Chodník na ul. Slobody II: etapa“ 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, miestnej obhliadky a podkladov  

obecného úradu Dobrá Niva vzťahujúcich sa k predmetu plnenia, ktoré objednávateľ 

bezodplatne odovzdá zhotoviteľovi a vykonané dielo v dohodnutom termíne odovzdať 

objednávateľovi.  
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2.2.  Zhotoviteľ  vykoná dielo v zmysle bodu 2.1. tohto článku zmluvy v nasledovnom  

        rozsahu:   

        SO 01  Chodník   

        Geodetické práce / polohopis, výškopis / 

        Zabezpečenie vyjadrení správcov inžinierskych sietí 

        Autorský dozor počas realizácie stavby 

        Plán organizácie výstavby 

        Projekt dopravného značenia  

 

2.3.  Dielo v zmysle bodu 2.1. tohto článku zmluvy vykoná zhotoviteľ v súlade s  

       „ Obsahom, rozsahom a skladbou projektovej dokumentácie stavieb“  

       vydaného SKSI dňa  10.5.2002 a bude obsahovať: 

        A. Sprievodná  správa 

        B. Celková situácia stavby  

        C. Dokumentácia stavebných objektov  

        D. Projekt organizácie výstavby  

        E. Celkové náklady stavby 

        F. Doklady  

        G. Plán dopravného značenia  

        H. Meračské podklady 

           

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s platnými všeobecne záväznými     

       právnymi predpismi, STN- EN a s touto  zmluvou  prevziať a zaplatiť  cenu podľa  

       platobných podmienok dohodnutých v článku IV. tejto zmluvy. 

 

                                                          Článok  III. Čas plnenia 

 

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. tejto zmluvy  sú nasledovné: 

3.1.1. Začatie prác:  odo dňa  podpísania tejto zmluvy o dielo oprávnenými zástupcami 

           zmluvných strán.  

3.1.2 Odovzdanie diela: v termíne do  90 dní odo dňa  podpísania tejto zmluvy o dielo  

           oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

           

3.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

3.2.1. Zrealizovať predmet  zmluvy  v termíne uvedenom v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dielo. 

3.2.2. Vykonané dielo odovzdať objednávateľovi v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme. 

 

3.3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dojednaným termínom, objednávateľ je povinný  

       riadne vykonané dielo prevziať. 

 

3.4. Vykonaním diela sa rozumie jeho riadne vypracovanie a odovzdanie objednávateľovi  

       v mieste jeho sídla t.j. Obecný úrad, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva. 

 

                                                Článok IV. Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. tejto  zmluvy je stanovená dohodou  

      zmluvných strán. Do ceny sú premietnuté ekonomicky oprávnené  náklady obstarania  

      podľa § 2 ods.3 zákona NR SR č.  18/1996  Z. z. v platnom znení, vyhláškou MF SR   č.  

      87/1996 Z. z. v platnom znení. Cena predmetu diela je cenou  maximálnou, ktorú nie je  

      možné prekročiť. 
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4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:  

 

 

 Celková zmluvná cena:                           6 612 .- € 

  

         

4.3. Položkovitý rozpočet ceny diela „Chodník na ul. Slobody, II. etapa“ tvorí prílohu č. 1  

       tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

4.4. Cena za zhotovenie diela je konečná a pokrýva všetky zmluvné záväzky.   

 

4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchýlne od   

       dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

 

  4.6. Cenu diela je možné meniť len na základe požiadavky objednávateľa na naviac práce,  

         alebo na obmedzenie rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii. Zvýšenie alebo     

             zníženie ceny diela bude riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. Pri  

             požiadavke na naviac práce bude ich cena vypočítaná metodikou použitou pri vypracovaní  

             ponukového rozpočtu v aktuálnej cenovej úrovni. Pri požiadavke na obmedzenie rozsahu  

             prác bude cena diela  znížená o zodpovedajúce položky ponukového rozpočtu. 

 

 

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia 

   

5.1.Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odplatu za  

          vypracovanie PD v dvoch splátkach nasledovne: 

 

          Prvá splátka vo výške 50% (slovom päťdesiat percent), sa stane splatnou  

          uplynutím 30 dní od podpisu tejto zmluvy. 

 

          Druhá splátka vo výške 50% (slovom päťdesiat percent)  z oprávnených nákladov,  

          sa stane splatnou  uplynutím tridsať dní odo dňa prevzatia Projektovej 

          dokumentácie.  

           

5.2.  Faktúru vyhotoví  zhotoviteľ  v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002  

        Z.z.) o účtovníctve a predloží ju objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.         

        Faktúra bude  obsahovať minimálne tieto údaje: 

 číslo faktúry resp. daňového dokladu 

 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu 

 IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa 

 miesto a názov diela,  

 číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia 

 zdaniteľné obdobie 

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa 

 prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prebratí diela podpísaný obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

5.2.1. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa  jej doručenia objednávateľovi . 
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5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo  

          obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa  

          doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa všeobecne záväzných  

       právnych predpisov,  STN - EN,   vzťahujúcimi sa na dielo, dohodnutých  zmluvných  

       podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto  zmluve. 

 

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela  

       objednávateľom.  

 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  zhotoviteľ  

      povinnosť bezplatného odstránenia vady.  

 

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí,  

       poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti  

       nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití  

       trval. 

 

6.5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní   písomnou formou.  

 

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia  

       bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a  

       vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád 

       dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní. 

 

6.7.  Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa §§ 551-552 Obchodného  

        zákonníka. 

 

Článok VII. Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

 

7.1.  Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie prostredníctvom odborne  

        spôsobilých osôb v požadovaných odboroch. 

 

7.2. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to, že  pri  návrhu  diela   nepoužije  materiál,  o  ktorom  je  

       v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.  Stavebné výrobky navrhované na realizáciu   

       stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č.  

      90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z.  

      o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení  

      niektorých zákonov. 

 

Článok VIII. Zmluvné pokuty 

 

8.1.  Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu: 

8.1.1  Za každý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela objednávateľovi v termíne,  

          uvedenom v bode 3.1.2 tejto zmluvy  vo výške 0,05 % z ceny diela. 

 

8.1.2. V prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí  

           pokutu vo výške 5 % z ceny nevykonaných prác. 
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