
 
 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov na investičnú akciu: 
 

 

„Pasport dopravného značenia obce Priepasné“ 

 

1. Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ: 

Viaproject s.r.o. 
V. Clementisa 13 
917 01 Trnava 

Štatutár, konateľ spol.: Ing. Boris Aresta 
Reg. číslo SKSI: 5796*I2 
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Bratislava 
č. účtu: IBAN SK09 7500 0000 0040 2151 8325 
IČO: 48 064 483 
DIČ: 2120046126 
 
1.2 Objednávateľ: 

Obec Priepasné 
Priepasné 109 
906 15 Košariská 
 
Štatutárny zástupca: Peter Czere, starosta 
Bankové spojenie: Prima banka a.s. 
č. účtu:4691712004/5600   
č. účtu: IBAN  SK75 5600 0000 0046 9171 2004 
IČO: 00309851 
DIČ:  2021039823                       

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola 
vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných 
v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje projektovú dokumentáciu na úrovni 
realizačného projektu stavby: „Pasport dopravného značenia obce Priepasné“. 
Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.  

 



 
 

2.2 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu v dojednanom termíne a poskytne zhotoviteľovi 
dojednané spolupôsobenie. 

2.3 

Rozsah riešenia realizačného projektu pre predmet zmluvy:  
RP podľa bodu 2.1. sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude objednávateľovi 
odovzdaná za podmienok uvedených v tejto ZoD. Dohodnutý rozsah plnenia uvedený 
v tomto bode je možné zmeniť po dohode zmluvných strán na základe písomného 
dodatku k tejto ZoD. 

 Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím 
vypracovania RP a za týmto účelom si od objednávateľa vyžiadať všetky potrebné 
podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela a zároveň je objednávateľ 
povinný jemu dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť. 

2.4 

Predmet zmluvy musí byť spracovaný v súlade so: 
- zákonom NR SR č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), 
zákonom  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákonom č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. 
z. 
- príslušnými STN EN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 
-ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, Zákon o verejných 
prácach, požiarne predpisy, a pod.) 
Dokumentáciu zhotoviteľ spracuje v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na skutočnosť, že 
realizácia stavby môže byť, podľa rozsahu, uskutočnená po výberovom konaní vo 
verejnom obstarávaní na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je 
možné v dokumentácii uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by 
odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.  

3. Čas plnenia 

3.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa článku 2 tejto 
zmluvy v termíne:  
 
Začiatok projekčných prác: 01.08.2016   Odovzdanie dokumentácie: najneskôr do 
30.09.2016 

3.2 

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s 



 
 

poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti 
dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

3.3 

Predmet plnenia podľa čl. 2.3. tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním 
a odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa 
rozumie osobné odovzdanie dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle 
s potvrdením o prevzatí – protokol o odovzdaní a prevzatí 
. 
  
3.4  
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 tejto ZoD  riadne 
zhotovený a v dohodnutom čase objednávateľovi odovzdať. 
 
3.5  
 
RP bude vypracovaný v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú 
i textovú časť RP: 

- v písomnej (tlačenej) forme v 5-ich vyhotoveniach, výkaz výmer  
a rozpočet  

- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť vo formáte súborov 
DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť 
(rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, 
textovú časť vo formáte DOC 

- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť, textovú časť 
a tabuľkovú časť v PDF 
 

4. Cena a platobné podmienky 

4.1 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. 2 je spracovaná v súlade 
so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 
27.05.2016, vo výške800,- Eur (slovom osemsto eur). Cena je vrátane DPH a je 
konečná. 

4.2 

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi 
nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných 
strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

4.3 

Podkladom pre úhradu ceny, podľa čl. 4.1 bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po 

splnení predmetu zmluvy tejto ZoD.Po odsúhlasení kompletnosti dokumentácie RP 

v zmysle bodu 3.5. bude zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom k vystaveniu faktúry. 



 
 

Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi. Faktúra musí mať 

náležitosti daňového dokladu, podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

4.4 

Pri omeškaní s plnením predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% ceny predmetu plnenia za každý začatý 

deň omeškania. 

4.5 

Pri omeškaní s úhradou faktúry za predmet zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01% z neuhradenej faktúry za každý začatý 

deň omeškania. 

 

5. Zodpovednosť za vady, záruka 

5.1 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený riadne a spĺňa 
všetky náležitosti tejto zmluvy. 

5.2 

Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinnosti. 

5.3 

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

5.4 

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi. 

5.5 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 

5.6  



 
 

Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k 
projektu pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1 

Zmluvné strany sa dohodli, že pristúpia na zmenu záväzku vo forme písomného 
dodatku k tejto ZoD v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia zásadné 
východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové 
požiadavky objednávateľa. 

6.2 

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach 
dotknutých touto zmenou. 

6.3 

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom 
prevzatiadiela ako celku stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté 
práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona. 

6.4 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej textu a na znak súhlasu 
s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 

6.5 

Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie 
a objednávateľ 3 vyhotovenia. 

 

V Priepasnom dňa 01.08.2016   V Priepasnom dňa 01.08.2016 

 

 

 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 


