
ZMLUVA O DIELO

Uzavretá medzi zmluvnými stranami:

I. OBEC C AK A,JOYCE

sídlo: Obecný úrad Čakaj ovce, 951 43 Čakaj ovce 58

IČO: 00307807

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK22 5600 0000 0008 0531 6002

konajúci: Milan Greguš -  Starosta obce Čakaj ovce

ako objednávateľom na jednej strane (ďalej len „Objednávateľ“)

a

II. Ing. Peter Candrák

sídlo: Hurbanova 3365/2, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 40 335 739

DIČ / IČ DPH: 1072246648 / SK 1072246648

zapísaný: v zozname SKSI pod reg. č. 5743*11

v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo: 407-4781

bankové spojenie: peňažný ústav: SLSP, a.s.

IBAN: SK9209000000000232628112 / SWIFT: GIBASKBX

konajúci: Ing. Peter Candrák

ako zhotoviteľom na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

túto

Zmluvu o dielo (ďalej len ,,Zmluva“):



Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu s názvom: 

Projektová dokumentácia na stavbu telocvične v Obci Čakajovce

Článok 1 
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby Vypracovanie Projektovej dokumentácie na 
stavbu telocvične v Obci Čakajovce

1.2 Záväzok Objednávateľa dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň 
Zhotoviteľovi cenu podľa článku 4.

Článok 2
Termíny a spôsob plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo objednávateľovi v požadovanej kvalite 
a včas do 35 pracovných dní projekt pre územné rozhodnutie a do 45 pracovných dní po vydaní 
územného rozhodnutia pod názvom: „Projektová dokumentácia na stavbu telocvične 
v Obci Čakajovce

2.2. Miesto odovzdania diela: Obec Čakajovce

2.3. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym zhotovením a odovzdaním diela Objednávateľovi 
a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

2.4. Objednávateľ má právo sa k obsahu protokolu vyjadriť a požadovať úpravy a/alebo 
doplnenia, vrátane úprav a/alebo doplnení, ktoré by mohli byť požadované orgánmi štátnej 
správy. Zhotoviteľ je povinný všetky úpravy a/alebo doplnenia do protokolu doplniť.

2.5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne 
určenom v zápise, ktorý bude maximálne do 20 dní.

2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, 
ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy, týkajúce sa termínu dodania 
diela, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je 
povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, 
majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela.



2.7. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prejde na Objednávateľa dňom protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas, v rozsahu podľa v súlade s touto 
zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celé dielo a jednotlivé jeho časti 
budú zodpovedať stanovenému zadaniu, budú vykonané v dohodnutom rozsahu a forme.

3.2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s výzvou 
na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy 
a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, 
ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu 
odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže 
včas dostať jeho súhlas.

3.3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a 
informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný, jemu dostupné 
informácie a podklady, poskytnúť Zhotoviteľovi a informovať ho o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

3.4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť 
Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.

3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa, 
je odborne spôsobilý na výkon činnosti a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú potrebné k jeho vykonaniu.

3.6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a konať v záujme 
a v prospech Objednávateľa.

3.7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť vykonania diela pre požadovaný účel.

3.8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a 
na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť vykonaním diela inú osobu.



Článok 4
Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za dielo bola stanovená na základe výsledkov cenovej ponuky, uvedeného v 
preambule tejto zmluvy nasledovne:
4.1.1. Cena za dielo:
Projekt pre územné rozhodnutie:
Cena bez DPH 1460,00 Eur
DPH 20% 292,00 Eur
Cena celkom vrátane DPH 1752,00 E u r
4.1.2. Cena za dielo:
Projekt pre stavebné povolenie:
Cena bez DPH 6580,00 Eur
DPH 20% 1316,00 Eur
Cena celkom vrátane DPH 7896,00 Eur
Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotovíte!ovi vzniknú v súvislosti s 
plnením predmetu tejto zmluvy.

4.2. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.

4.3 ZhotoviteF predloží objednávateľovi faktúru za vykonané plnenie uvedené v bode 4.1.1 
potvrdené objednávateľom v súpisoch vykonaných prác, ktoré budú prílohou faktúry, do 30 dm 

po ukončení a odovzdaní diela.
ZhotoviteF predloží objednávateľovi faktúru za vykonané plnenie uvedené v bode 4.1.2 
potvrdené objednávateľom v súpisoch vykonaných prác, ktoré budú prílohou faktúry, do 30 dní 
po ukončení a odovzdaní diela.

4.4. Faktúry, vyhotovené v 4 rovnopisoch, bude obsahovať, pokial platné právne predpisy 
nestanovujú’inak, tieto údaje: obchodné meno; sídlo; IČO; číslo faktúry; deň zdaniteľného 
plnenia; deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo 
účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka 
DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila.

4.5 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel 
bude oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi.

4.6 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne 
konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy nie je v 
hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzt ahu založeného

Zmluvou.

4.7. Faktúra -  daňový doklad, vystavená Zhotoviteľom, musí obsahovat názov projektu



Článok 5
Zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie predmetu zmluvy riadne a včas, bez vád a s maximálnou 
odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a pokynmi Objednávateľa.

5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na 
ich použití trval.

5.3. Vady diela je  Objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne po zistení vady, v písomnej 
forme Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje po oznámení vád diela Objednávateľom vady 
bezodplatne odstrániť, v lehote do 7 dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi.

Článok 6
Osobitné ustanovenia

6.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez 
právnych vád.

6.2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v 
neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnožením diela, rozširovanie diela v rámci 
realizácie projektu a jeho ďalšie spracovanie, vrátane prípadných aktualizácií. Zhotoviteľ za 
týmto účelom udeľuje Objednávateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na dielo.

6.3. Autorské práva Zhotoviteľa zostávajú zachované.

Článok 7
Sankcie a odstúpenie od zmluvy

7.1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo žiadať 
úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 
alebo opakovaného porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou v zmysle príslušných 
právnych predpisov. Odstúpenie musí byť urobené písomne a doručené druhej zmluvnej strane. 
Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, ak si adresát písomnú zásielku neprevezme, a 
to dňom vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi.

7.3. Uplatnením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nie je dotknuté právo Objednávateľa 
na náhradu škody.



Článok 8
Záverečné ustanovenia

8 1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednavatela v súlade s 
ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanoveniami zakona c. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

8.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 

jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

8 4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na

území SR.

8.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 
slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Zlatých Moravciach, dňa: £)4cn- 7*z

Za Zhotoviteľa :

i r* g. Pcíar C and pá k
Hurbanova 2, 953 01 Zlaté Morav“  

IČO 40 336 739 DIČ 107224864; 
č. živ. reg. 407-4781 ^

V Čakaj ovciach, dňa 

Za Objednávateľa :

0204

Ing. Peter Candrák an Greguš 

>bce Čakaj ovce


