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Zmluva o dielo  č. 01/2022 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších  noviel 
 
 

 
I.   

Zmluvné strany 
 

OBJEDNÁVATEĽ:   Obec Hýľov 
IČO:    00 324 230 
IČ DPH:   2021235997 
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 
Číslo účtu:  SK78 5600 0000 0004 5757 3001 

         Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:  Bc. Júlia Kočíková, starosta obce
  
                 
 a 
 
         ZHOTOVITEĽ :   SPK, s.r.o., Masarykova č. 2, 040 01 Košice 

IČO:    44 560 281 
IČ DPH:   SK 2820001426 
Zápis v OR:   Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vložka 22979/V 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Košice mesto 
Číslo účtu:  449135730/0900 

         Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:  Petr Čížek - konateľ 
Oprávnený jednať vo veciach technických:  Petr Čížek 
Kontakt:  Mobil: 0903 625 630, e-mail: cizek@iol.sk  

 
      

II. 
Predmet plnenia   

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ : 
1.1  Zabezpečí technickú projektovú dokumentáciu /TPD/ stavby v stupni pre 
stavebné povolenie a realizáciu – „ Autobusová zastávka, verejné priestranstvo 
v obci Hýľov “. TPD bude realizovaná v rozsahu sprievodná správa, 
súhrnná technická správa, situácia, architektonickostavebné riešenie, statické 
posúdenie, elektroinštalácia, vodovod, rozpočet, výkaz výmer. 
 

 
III. 

Termín plnenia  
  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu 
objednávateľovi podľa bodu 1.1  najneskoršie do 15.08.2022  v 6-tich 
vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte pdf. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projekt stavby prekonzultuje na dotknutých úradoch  
verejnej a štátnej správy. 
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3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodané dielo podľa čl.1 dohodnutú  cenu 
v zmysle čl. V. tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.  

 
IV.  

 Podmienky  
  

1. Zhotoviteľ obdrží potrebnú technickú dokumentáciu existujúceho objektu stavby 
pre zabezpečenie diela v tlačenej forme, snímok z katastra. 

V.   
Cena prác  

 
1. Cena bola dohodnutá v zmysle zákona  č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodou pre 

dodanie predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 v čiastke 2000,- EUR bez DPH,  
Slovom: dvetisíc EUR. 

2. Cena za dohodnuté práce bude uhradená po odovzdaní predmetného diela  
podľa bodu 1.1 a 1.2 vždy po ukončení a odovzdaní diela do 14  dní po 
predložení faktúry.  

3. K cenám podľa bodu 1. bude pripočítaná DPH podľa platnej legislatívy SR. 
4. Zhotoviteľ je platiteľom DPH. 
5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na vypracovanie projektu pre kolaudáciu. Zmluvne 

sa upraví vykonávanie autorského dozoru. 
 

VI. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnuté termíny a dohodnutá cena sú 

podstatné náležitosti zmluvy. 
2. Objednávateľ zabezpečí sprístupnenie potrebných podkladov. 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa 

podmienok zmluvy a že po čas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve, pokiaľ sa nezmenia záväzné technické normy a všeobecne 
záväzné predpisy. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektu pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady odstrániť do 5 dní od doručenia 
písomnej reklamácie. 

 
VII. 

Zabezpečenie záväzkov 
 

1. V prípade omeškania predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 20 EURO za každý deň omeškania. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou 
faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť  zmluvnú pokutu vo výške 20 EURO za 
každý deň omeškania. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany 
objednávateľa objednávateľ uhradí zhotoviteľovi rozpracovannosť v hodnote 
pomernej k celkovej hodnote diela /TPD/. 
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VIII.  

Vyššia moc 
 
1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani 

nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. Vojna, mobilizácia, povstanie, živelné 
pohromy atď. 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa 
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú 
stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene, a čase plnenia. Ak nedôjde 
k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 
IX. 

 Iné dojednania 
 

1. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné formou písomných a vzájomne 
potvrdených dodatkov. 

2. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnakých vyhotoveniach. 
4. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy.   
 
 
 

 


