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č. 01/2015 

           ZMLUVA O DIELO  
 Uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

/Obchodného zákonníka/ v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

 
I. Zmluvné strany 

Objednávateľ:                      
Názov organizácie: Obec Myslina 
Adresa organizácie: Obecný úrad Myslina, 06601 Humenné 
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie  obexmyslina@gmail.com 
Kontaktná osoba: Helena Podolinská, starostka obce 
Číslo účtu: 42511930001/5600 
 
Zhotoviteľ:    Dankaninová Drahoslava 
                                                 Petrovce nad Laborcom č. 84, 07101 Michalovce 
     Bankové spojenie:   VÚB   a.s. Michalovce 
     Číslo účtu:     2407794059/0200 
     IČO:       42099161,  
     DIČ:     1043831239,  IČ DPH: SK1043831239 
 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je :  -     ponuka zhotoviteľa  /zo dňa  04.06.2015/ 
Východiskové podklady a údaje 

 

 
II. Predmet plnenia 

Predmetom tejto zmluvy je:  
Vypracovanie projektu v rozsahu pre stavebné povolenie podľa prílohy č. 3 Sadzobníka pre 

navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydáva firma UNIKA /ďalej 
Sadzobník/ s rozpočtami. 
Projekt v rozsahu pre stavebné povolenie bude mať nasledujúcu predpokladanú objektovú skladbu: 
 
Názov stavby:  
Miesto stavby: Myslina 

Výstavba miestneho chodníka v obci Myslina 

Investor:  Obec Myslina 
 
SO-01 Výstavba miestneho chodníka 
    

Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
Zhotoviteľ ručí objednávateľovi, že pri zhotovovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky 

príslušné zákonné ustanovenia , normy, pokyny objednávateľa. 
Zhotoviteľ zabezpečí vždy plnú a riadnu informovanosť objednávateľa o všetkých aspektoch 

postupu zhotovovania diela a priebežne bude objednávateľovi poskytovať v súvislosti s dielom všetky 
informácie, ktoré môže objednávateľ primerane požadovať.  
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III. Čas plnenia 

 Termín plnenia predmetu zmluvy je : 12/2015 
Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu bodu III a jeho 

odovzdaním objednávateľovi.  
 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za zhotovenie dohodnutú 
cenu.  
Projektová dokumentácia bude odovzdaná osobne zástupcovi objednávateľa v mieste poskytnutia 
služby s potvrdením o prevzatí. 
 

 
IV. Cena 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle § 2 zákona 18/1996 Z.z. o cenách.  
  
Cena za zhotovenie diela bez DPH:...........................................       2100,00- Eur bez DPH 
   
Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je         ..............................    2520,00- Eur s DPH 

DPH 20%...........................................................................    420,00 -Eur  

Zhotoviteľ je platcom DPH. 
 
Cena za zhotovenie diela zahŕňa dodávku: 
Projekt pre stavebné povolenie : v 6 vyhotoveniach 
Z toho: v 3 vyhotoveniach PD a rozpočet 
             v 3 vyhotoveniach PD a výkaz výmer  
  Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie /naviac vyhotovenia/ sa vypočíta podľa cenníka 
reprografických prác.   
 

 
V. Platobné podmienky 

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený fakturovať za 
vykonané práce v termíne – po odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre úhradu zmluvne 
dohodnutej ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom, faktúra bude mať náležitosti daňového 
dokladu. 

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi čiastku  uvedenú v zmluve o dielo. Splatnosť faktúry je 30 
dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Doba splatnosti sa prerušuje v prípade predloženia 
nesprávnej alebo neúplnej faktúry. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje námietky do 10 
pracovných dní od prevzatia faktúry.  

 
 
 
VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve 
po dobu 3 rokov od ukončenia predmetu diela /podľa § 12 Zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov/. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré projekt má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektu zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností.  

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 
podkladov poskytnutých objednávateľom  a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

Zmluvné  strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu do 15 dní od uplatnenia oprávnenej 
reklamácie objednávateľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektu uplatní bezodkladne po jej 
zistení  písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy. 
 

 
VII. Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty 

Objednávateľ môže zmluvu o dielo vypovedať, alebo odstúpiť od nej v prípade, že:  
- zhotoviteľ je v omeškaní s plnením alebo jeho plnenie nie je uspokojivé 
- zmluvné pokuty pre obe strany je možné aplikovať do výšky max. 0,05% za každý deň 

omeškania. 
Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa pri záručných podmienkach,   
reklamáciách a spôsobení škody.  
 

 
VIII. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v 
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 
spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a 
z odsúhlasenia konceptu dokumentácie. 
 Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania 
zhotoviteľom. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín 
vyjadrenia. Predmet tejto zmluvy podľa bodu 2.1, zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov 
objednávateľa:  
 a. Kopia katastrálnej mapy riešeného územia s údajmi o rozsahu majetku vo vlastníctve obce, 
 b. Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia, s vloženou katastrálnou mapou 
predmetného územia. Súčasťou zamerania budú aj trasy inžinierskych sieti, včítane podzemných 
inžinierskych sieti (PIS), a ich hĺbkového uloženia.  
 c. Projektové dokumentácie (PD) plánovaných investícii na predmetnom území,  
 d. Chýbajúce podklady dodá objednávateľ spracovateľovi v najneskôr v termíne do 7 dní od 
podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  
 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady zodpovedajú skutočnosti a sú 
bez technických a právnych vád.  
 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s 
poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 
 

 
IX. Ostatné ustanovenia 

 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 557 Obchodného zákonníka zhotoviteľ 
nepoužije predmet diela podľa tejto zmluvy pre tretie osoby bez písomného dojednania 
s objednávateľom. Podmienky poskytnutia predmetného diela pre tretie osoby v každom konkrétnom 
prípade dohodnú v samostatnej písomnej zmluve. Zmluvné strany si zachovávajú spoločné vlastníctvo 
k právam viažuce sa k predmetnému dielu, okrem práv chránených špeciálnymi zákonmi. 
 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely, 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím 
osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ objednávateľ použije projekt na iné 
účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu 
objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne 
zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody. 
 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 
 Prípadné zmeny dohodnutých podmienok sa budú riešiť dodatkami k tejto zmluve a po 
obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou základnej zmluvy. 
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 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia zmluvy, 
zhotoviteľ 1  vyhotovenie zmluvy. 
 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán. 
 Pre ostatné náležitosti, ktoré táto zmluva neobsahuje, platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
 
 
 
 
            01. 10.2015 

01. 10. 2015 
V Mysline ...................                         V Michalovciach  …...........                                           
                      

   
 
............................................             ..................................................
 objednávateľ          zhotoviteľ  


