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Zmluva o dielo 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a  § 3 ods. 3 a §58 ods. 1 písm. b) zákona  č. 25/2006 Z. z.  o verejnom 

obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami uvedenými 

v čl. I. tejto zmluvy. 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Ardanovce 

Sídlo: Ardanovce, Ardanovce 11, 956 06 Šalgovce  

Zastúpený: Ľubomíra Ondrejková -starosta obce 

IČO: 00699110 

DIČ: 2021234479 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová Banka, a.s.  

Číslo účtu: IBAN:  SK32 0200 0000 0027 4890 2353 

(objednávateľ nie je platcom DPH) 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ  

Obchodné meno : Oldřich Matiaska TECH-ART 

Zastúpený : Oldřich Matiaska 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

IBAN:  SK 8911110000006833568001         

IČO: 34521216       

IČ DPH: SK1020388688 

DIČ: 1020388688  

(zhotoviteľ je  platcom DPH) 

Zapísaný v  Ţivnostenskom registri Okresného úradu Nitra 

Číslo ţivnostenského registra: 403-3375 

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
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Čl. II. 

Preambula 

 

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouţil postup verejného obstarávania 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ. 

2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení sluţieb spočívajúcich 

v spracovaní predmetu zmluvy.  

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, ţe on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne 

kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu týchto sluţieb podľa slovenských právnych 

predpisov a noriem a tieto sluţby objednávateľovi ponúka. 

 

Čl. III. 

Predmet plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve,  v čase trvania tejto zmluvy pre objednávateľa 

na predmet zákazky s názvom: Projektová dokumentácia na prevenciu kriminality v obci 

Ardanovce 

       Obsah projektovej dokumentácie: 

A. Projekt- výkresová časť 

B. Realizačný projekt (Výkaz – výmer, rozpočet, technická správa) 

3.2 Miesto realizácie diela: Ardanovce, Ardanovce 11, 956 06 Šalgovce 

3.3 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodrţiavať všeobecné 

predpisy,  technické normy, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými 

podkladmi objednávateľa, vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

3.4 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Následne sa zaväzuje dielo vykonať riadne a včas a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

3.5 Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie  

poţadovaných prác. 

 

 

Čl. IV. 

Čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe predmet zmluvy dodá objednávateľovi najneskôr do 

15.1.2016. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas, je v omeškaní. 

4.3 Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak objektívne a preukázateľne nemohol dielo vykonať 

riadne a včas pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§374 Obchodného zákonníka 

v platnom znení), alebo pre to, ţe objednávateľ bol v omeškaní s poskytnutím potrebnej 

súčinnosti, na ktoré je podľa tejto zmluvy povinný, pokiaľ záväzok zhotoviteľa 

preukázateľne nemohol byť splnený pre meškanie objednávateľa s poskytnutím 

súčinnosti. Aj v tomto prípade je však zhotoviteľ povinný vynaloţiť všetko úsilie, ktoré 

po ňom moţno spravodlivo poţadovať, aby dielo bolo vykonané v dohodnutej lehote. 

Pokiaľ to nebude objektívne moţné, zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ určí. 

4.3   Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu ods. 3.1 

a jeho odovzdaním objednávatelovi. 

4.4  Odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie  

objednávateľovi na jeho adresu v 6 vyhotoveniach v tlačenej podobe a 1 x CD nosič.  
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4.5 Dodrţanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa  dojednaného v tejto zmluve. 

4.6  Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ  

v omeškaní. 

4.7  Objednávateľ sa zaväzuje, ţe dokončený projekt prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie  

dohodnutú cenu.   

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej 

projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické poţiadavky na poţiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri uţívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na protipoţiarnu bezpečnosť pri výstavbe a 

pri uţívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.. Objednávateľ 

spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie. 

 

 

 

Čl. V. 

Cena 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III tejto zmluvy je stanovená dohodou  

zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov o cenách 

ako pevná cena a je podloţená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zmluve. 

         5.1.1 Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je pevná a  nemenná.  

 

Cena predmetu plnenia v Eur 

v rozsahu: 

Cena bez DPH DPH Cena vrátane DPH 

 Projektová dokumentácia na 

prevenciu kriminality v obci ... 

1.150,00 230,00 1380,00 

 

 Cena  za predmet plnenia slovom: tisíc tristoosemdesiat EUR s DPH 

 

5.2 V prípade, ţe dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom 

projekte vo vzájomne dohodnutej výške. 

 

 

 

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Cenu za zhotovenie projektu uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu faktúry, 

ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle v súlade s ods.5.1 tohto článku objednávateľovi. 

6.2 Faktúra bude obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo     

zmluvy, číslo faktúry, označenie peňaţného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má      

poukázať, fakturovanú sumu, označenie diela, obtlačok pečiatky a podpis oprávnenej     

osoby. 

6.3 V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať náleţitosti uvedené v tejto zmluve,     

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa       

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením       

opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.4  Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Dodávateľ je oprávnený 
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vystaviť faktúru aţ po odsúhlasení verejným obstarávateľom. Zmluvná cena môţe byť 

fakturovaná iba v prípade schválenia projektu "Investície súvisiace so zvýšením 

bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch" podaného v rámci 

výzvy č. 12/PRV/2015 opatrenia 7, podopatrenie 7.4., (prípadne inej investičnej schémy, 

či grantu zo zdrojov EÚ alebo ŠR SR). 

 

 

Čl. VII. 

Ostatné dojednania 

 

7.1.  Objednávateľ sa zaväzuje, ţe počas prác na predmete obstarávania poskytne  

        zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich    

        údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas            

prác  na predmete obstarávania.  

7.2. Vlastníkom zhotoveného projektu je po prevzatí objednávateľ. 

7.3.  Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,    

        zaväzuje  sa dodrţiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a              

podmienky tejto zmluvy. 

7.4   Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III tejto  

        zmluvy. 

7.5. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na 

pouţitie diela na území Slovenskej republiky. 

7.6 Zhotoviteľ dáva súhlas k tomu, aby objednávateľ pouţil dielo najmä na: 

 7.6.1 vyhotovenie rozmnoţeniny diela pre potreby objednávateľa, najmä pre potreby 

súvisiace so získaním potrebných vyjadrení a povolení na samotnú realizáciu; 

 7.6.2 spracovanie, úpravy a prepracovanie diela v prípade potreby; 

7.7 Zhotoviteľ sa sám zaväzuje neposkytnúť práva pouţiť dielo akýmkoľvek spôsobom 

tretiemu subjektu. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ ho o to objednávateľ poţiada, podpísať dokumenty 

a vykonať také úkony aké môţu byť poţadované na úplné a účinné zabezpečenie práv 

objednávateľa podľa tohto článku zmluvy. 

7.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený, či uţ počas trvania tejto zmluvy, alebo kedykoľvek po   

uplynutí alebo skončení platnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, zverejniť alebo  

sprístupniť akejkoľvek tretej osobe alebo inak vyuţiť akúkoľvek dôvernú informáciu,  

ktorá sa mu dostane, alebo môţe dostať do dispozície počas trvania záväzkov podľa tejto  

zmluvy a vzťahujúca sa k objednávateľovi, k dielu alebo k inému.  

7.10 Na predmet Zmluvy bude zhotoviteľovi v prípade schválenia projektu poskytnutý NFP 

zo zdrojov EÚ/ŠR, preto sa Zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s predmetom zmluvy počas obdobia, ktoré stanoví poskytovateľ NFP. 

 

 

Čl. VIII. 

Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 

8.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok  

        zmluvy a ţe počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a            

zodpovedá za kvalitu projektu do doby najbliţšej rekonštrukcie. 

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

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené, pouţitím nenáleţitých podkladov 

prevzatých od objednávateľa. 

8.4.  Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu. 
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8.5 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 

Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady 

projektu, ţe počas záručnej doby má objednávateľ právo poţadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatného odstránenia vady do 14 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej 

písomnej reklamácie objednávateľom. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu vzniknutú v dôsledku vadnosti projektovej 

dokumentáciu; tejto zodpovednosti sa zbaví  po odstránením vady projektovej 

dokumentácie v zmysle ustanovení predmetného článku. 

 

 

Článok IX. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

9.1  Objednávateľ aj zhotoviteľ môţu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného 

porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 344 - § 351 Obchodného zákonníka v platnom 

znení, alebo z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sa povaţujú nepredvídané okolnosti, 

nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôţu ovplyvniť. Pri 

odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamţite zastaviť 

práce na predmete zmluvy. 

 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1  Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a  s ním súvisiacich právnych predpisov. 

10.2 Zmluvu je moţné meniť alebo dopĺňať jedine v nepodstatných náleţitostiach zmluvy 

formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. Pri zmene  zmluvy podstatným spôsobom platia ustanovenia §10a 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

10.3  Zmluva je vyhotovená v  šiestich vyhotoveniach,  dve si ponechá zhotoviteľ a štyri 

objednávateľ. 

10.4  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,  najdlhšie do doby ukončenia realizácie diela. 

10.5  Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 

objednávateľom. 

10.6  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany 

berú na vedomie, ţe ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od 

jej uzavretia, platí, ţe k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona. 

 

 

 

 

 

 

   V .....................,  dňa 13.1.2016                  V Ardanovce dňa 13.1.2016 

  

 

 

     ––––––––––––––––––––––––                          –––––––––––––––––––––––– 

      zhotoviteľ                                                                objednávateľ 

 


