
Zmluva o dielo č. 02/2015 

 
uzavretá podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

0bjednávateľ:     OBEC LIPTOVSKÝ ONDREJ 

 

     031 04 Liptovský Ondrej,  č. 84 

 Zastúpený:     Ž u b o r  Ľuboš -  starosta obce  
Bankové spojenie:      
Číslo účtu:      
IČO:       
DIČ:      
Číslo tel./fax:      

 ďalej len "objednávateľ''  
 
 
Zhotoviteľ:     EKOSTAVING s.r.o. 
     Dubová 493/5 
     031 04 Liptovský  Mikuláš 
          
Zastúpený:      Ing. Jaroslav Straka 

Bankové spojenie:     
Číslo účtu:          
IČO:            
DIČ:          

Číslo tel./fax:         

e-mail:      ekostaving@ekostaving.sk 

ďalej len "zhotoviteľ'' 
 
 
 
 

PREAMBULA 
 

Táto zmluva o dielo (ďalej ZOD) sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 Zákona č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“). 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka 
v zmysle § 9 ods.9 ZVO. 

 
 

Článok I. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 
Názov stavby a projektu:  „Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji“ 

Miesto stavby:    k.ú. Liptovský Ondrej 

Stavebník a investor:  Obec liptovský Ondrej 

 

 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve pre objednávateľa dielo - projekt a to Projekt stavby „Výstavba poľných ciest 
v Liptovskom Ondreji“  v členení: 

- projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v 6 vyhotoveniach a elektronickej forme (.pdf)  
- výkaz výmer a rozpočet stavby v 3 vyhotoveniach a elektronickej forme (.xlsx) 
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2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná alebo zabezpečí počas realizácie stavby autorský dozor za 

úplatu – podľa skutočne vykonaných prác -  odpracovaných hodín. 
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.  

 
 

Článok III. 
ROZSAH A OBSAH PROJEKTU 

 
3.1. Obsah a rozsah projektu „Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji“, ktorý je predmetom 

tejto zmluvy obsahuje: 

 
Projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby: 
Projekt bude vypracovaný za účelom získania stavebného povolenia a súčasne bude slúžiť na 
samotnú realizáciu stavby. Projekt stavby bude členený na stavebné objekty a bude v skladbe: 

- Sprievodná správa a súhrnná technická správa 
- Koordinačná situácia stavby 
- Dokumentácia stavebných objektov  

 
Článok IV. 

ČAS PLNENIA 
 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia ZOD v termínoch: 

- projekt na stavebné povolenie a realizáciu v 6 vyhotoveniach 
Termín: do 30.7.2015 

 
- autorský dozor 

Termín : počas realizácie stavby a potreby investora 

 
 

Článok V. 
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1. Cena za projekt stavby „Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji“ projekt na stavebné 

povolenie s dopracovaním do stupňa realizačného projektu  je pevná maximálna : 
Celkom            9 232 ; EUR  
Nie sme platcami DPH 
Slovom : deväťtisícdvestotridsaťdva eur,  

5.3. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavené zhotoviteľom po splnení diela  
v zmysle článku IV a V. tejto zmluvy po ich odsúhlasení a prevzatí. 

5.4. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 
5.5. Splatnosť faktúry bude 14 dní a začne plynúť dňom od jej doručenia objednávateľovi. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že úroky z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry sú 

vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade vzniku nároku, môže si ho 

zhotoviteľ uplatniť samostatnou faktúrou. 

 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za nedodržanie termínu odovzdania PD v čase 

dohodnutom podľa tejto zmluvy má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 

hodnoty jednotlivých etáp a to za každý deň omeškania s dodaním PD. Objednávateľ si môže 

zmluvnú pokutu uplatniť samostatnou faktúrou. 

 
 

Článok VI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA 

 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa tejto ZOD.  
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má projekt počas záručnej doby v zmysle príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka.  
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6.3. Po zistení chýb projektu má objednávateľ právo na ich bezplatné a bezodkladné odstránenie alebo 

právo na náhradné plnenie alebo na primeranú zľavu z ceny diela alebo odstúpenie od zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 

oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

6.4.     Ak si zhotoviteľ počas záručnej lehoty neplní povinnosti  vyplývajúce z tejto zmluvy, objednávateľ 

má právo poveriť odstránením vád tretiu osobu  na náklady Zhotoviteľa. 

6.5.    Zhotoviteľ zodpovedá za celú škodu, ktorá vznikne objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ 

nezhotoví dielo a neodovzdá ho objednávateľovi v lehotách a v kvalite dohodnutých  touto 

zmluvou.   

6.6. Prípadnú reklamáciu chýb plnenia predmetu ZOD je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení chýb v písomnou formou. 

 
 

Článok VII. 
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 

7.1. Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 

smernice, dojednania ZOD a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku 

dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a 

vyjadreniami orgánov verejnej správy a organizácií.  

7.2. Objednávateľ' sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä 

v odovzdávaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 

vznikne v priebehu plnenia  a ktoré si zhotoviteľ písomne vyžiada.  

 
 

Článok VIII. 
VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

 
8.1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet v ZOD výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto 

zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je 

podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné 

účely než ako vyplýva zo ZOD 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.  
 
8.2. Túto ZOD je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.  

8.3. Táto ZOD  je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponecháva štyri 

vyhotovenia a zhotoviteľ si ponecháva jedno vyhotovenie.  

8.4. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení.. 
 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 31.07.2015 
 
 
 
Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
..............................................     .................................................... 
     Ž u b o r  Ľubomír         Ing. Jaroslav Straka - konateľ 
           starosta obce              


