
 

 

Zmluva o dielo 
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb 

uzatvorená medzi: 

 
Objednávateľom: Obec Hrochoť 

                                   Námestie A. Sládkoviča 343/1, 

                                 976  37 Hrochoť 

Štatutárny zástupca:     Bc. Marian Mazúch 

IČO :                              00 313 475 

DIČ :                              2021115855 

Bankové spojenie :        Prima banka Slovensko, a.s.       

Číslo účtu :                     1202613002/5600 (SK47 5600 0000 0012 0261 3002)      

Mobil :    0907 813 897  
E-mail :   marian.mazuch@hrochot.sk, hrochot@hrochot.sk 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľom:   Ing. Zdenko Nekvasil  
 Strážska cesta 722/1 
 960 01  Zvolen 

Štatutárny zástupca:    Ing. Zdenko Nekvasil – autorizovaný inžinier 

IČO :                              35 191 520 

DIČ :                              1034980188 

Bankové spojenie:        ČSOB a. s. 

Číslo účtu :                   4008047354 / 7500 (SK79 7500 0000 0040 0804 7354) 

Zápis :   Živnostenský úrad ObÚ Zvolen, č. 611-8260. 

Telefón : +421 (45) 532 10 84 

Mobil :  +421 (905) 803 599 

E-mail : zdenon@stonline.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 

1.1 Zmluva sa uzatvára podľa §102 postupom zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu „Zariadenie na 
spaľovanie biomasy v obci Hrochoť - obecný úrad “ podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 

13.11.2019.  
 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa Čl. II. tejto zmluvy,  
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1.4 Predmetom tejto zmluvy je projektová dokumentácia. Projektová dokumentácia bude spracovaná 
v rozsahu stanovenom sadzobníkom UNIKA.  

1.5 Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie. 
 

1.6 Predmet diela bude vypracovaný a odovzdaný objednávateľovi v rámci dojednanej ceny v šiestich 
vyhotoveniach V sade č. 1 a 2 bude položkový rozpočet a v sadách č. 3, 4, 5, 6 bude doložený výkaz 
výmer. Na CD nosiči bude výkresová časť projektovej dokumentácie vo formáte PDF, popisná časť vo 
formáte PDF, výkaz výmer, rozpočet a tabuľka ku zastavovaciemu plánu vo formáte XLS a PDF. Na 
požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú 
úhradu. 

 

1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú k účelu využívania, ktorá bude 
spĺňať všetky platné STN, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní projektovej 
dokumentácie, pri jeho odsúhlasení zainteresovanými organizáciami a pri realizácii stavby je 
projektant povinný odstrániť na vlastné náklady. 

 

1.8 Dohody uzavreté počas priebehu spracovania predmetu plnenia, ktoré majú vplyv na zmenu ceny 
diela alebo termín zhotovenia diela, budú uzavreté formou dodatku k tejto zmluve.   

 
Čl. II. 

Cena diela 
 

2.1 Cena za dielo zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. je stanovená dohodou strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena pevná, úplná a záväzná, pričom je doložená cenovou 
ponukou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Prípadné práce naviac budú ocenené 
osobitne a vypracuje sa k nim dodatok k ZoD. 

 
2.2 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1.1 tejto zmluvy predstavuje 2 950,- € (zhotoviteľ je platcom 

DPH), slovom: =dvetisícodeväťstopäťdesiať= € (zhotoviteľ je platcom DPH).  
 

2.3 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1.2 tejto zmluvy predstavuje 25,- € za 1 hodinu, Slovom: 
=Dvadsaťpäť=. € za hodinu (zhotoviteľ je platcom DPH).   
Cenu za výkon autorského dozoru objednávateľ zaplatí podľa skutočného rozsahu hodín 
autorského dozoru na stavenisku, príp. inom mieste určenom objednávateľom. 

  
Čl. III. 

Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi predmet plnenia podľa odseku 
2.1.1 najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

 
3.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na stavenisku autorský dozor podľa odseku 2.1.2 tejto zmluvy po 

dobu úplnej realizácie stavby. 
 

 
Čl. IV. 

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej 
 

4.1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako 
aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu 
diela. 
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Čl. V. 

Zodpovednosť za vady diela 
 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 
stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

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

 
5.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov prevzatých 

od objednávateľa, ak zhotoviteľ na to písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 

5.4 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu tejto zmluvy 
objednávateľovi podľa článku IV. 

 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

 

6.1 Za deň ukončenia plnenia predmetu diela sa považuje deň, kedy bude podpísaný celkový preberací 
a odovzdávací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

6.2 Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 
       - obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel 
       - číslo zmluvy 
       - číslo faktúry 
       - deň odoslania a splatnosti faktúry 
       - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 
       - označenie diela 
       - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH, celkovú fakturovanú sumu      
       - pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 
       - podpis objednávateľa 
 

6.3  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. 

 

6.4 Lehota na úhradu peňažného plnenia je 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu – faktúry 
objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od 
doručenia doplnenej (opravenej) faktúry. 

 

6.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, 
bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo 
výške : 
- vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia / odstúpenia / tejto zmluvy a to 

podielom z dohodnutej ceny podľa Čl. II. tejto zmluvy pre jednotlivé práce uvedené v Čl. I. tejto 
zmluvy, alebo v prípade, že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou. 

 
Čl. VII. 

Zmluvné pokuty 
 

7.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň 
omeškania. 
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7.2 V prípade, ak dielo bude mať vady zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% zo zmluvnej ceny diela, ak na vyzvanie objednávateľa, neodstráni vadu do 14 dní po 
písomnom vyzvaní. 

 

7.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dojednanom termíne zaplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
Čl. VIII. 

Zmena a zrušenie zmluvy 
 

8.1 Táto zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej  
 podpísania a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia. 
 

8.2 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvným stranami riešené 
dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný obchodný 
súd. 

 

8.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 

 

8.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch a to : 
- dva rovnopisy pre objednávateľa 
- dva rovnopisy pre zhotoviteľa 
 

8.5 Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 
 
V Hrochoti, dňa 16.12.2019                                                    

  

 

 

...........................................................     .......................................................... 
           Bc. Marian Mazúch                                                                       Ing. Zdenko Nekvasil              
                 starosta obce                                                                             autorizovaný inžinier       
    


