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ZMLUVA O DIELO 
 
 

 na zhotovenie projektovej dokumentácie (ďalej PD) podľa § 536 a nasl. §§ 
Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zz. 

 
 
Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. ZHOTOVITEĽ 
 

 
Názov a sídlo:  Pohoda Services s.r.o.. 
    Letná 58, 05201 Spišská Nová Ves 
IČO:    45966371 
DIČ:     2023172701 
Zastúpený:   Ing. Radoslav Palušák, konateľ 
Bankové spojenie:  2661696251/0200   
    Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves  
  
 
1.2. OBJEDNÁVATEĽ 
 

 
 
Názov a sídlo :        Obec Jánovce 
   Obecný úrad Jánovce,, 05903 Jánovce 248 
V zastúpení :           Jozef Kacvinský, starosta 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Poprad 
Číslo účtu  8523257100/5600 
IČO   00326259 
DIČ   2020674909 
     

 

 
 
Čl. 2. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných 
v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá spracovanú projektovú 
dokumentáciu: 

„Protipovodňové opatrenia v obci Jánovce “ 

 
 
2.2. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu prevezme, zaplatí 
za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie. 
 
Čl.3. ROZSAH A OBSAH PD 
 
3.1.  Projekt stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a zároveň pre realizáciu stavby so 
zapracovaním podmienok stavebného povolenia do projektu stavby, v rozsahu Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti– UNIKA, v zmysle 
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a jeho vykonávacích predpisov: 
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Architektonicko stavebné riešenie 
           Sprievodná správa 
 Súhrnná technická správa  
 Výkaz výmer 

Rozpočet stavby 
 
 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PD  
 
4.1. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rámci dojednanej ceny v šiestich 
vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa spracovateľ dodá ďalšie vyhotovenia 
v požadovanom počte za osobitnú úhradu. 
 
4.2. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné 
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi 
objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných 
strán na štatutárnej úrovni, a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 
 
4.3. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v PD, alebo 
ak zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa zástupca dodávateľa PD na 
stavbu na vyzvanie technického dozoru objednávateľa do 48 hod. v pracovných dňoch. 
 
4.4. V prípade zložitých riešení dodávateľ PD dodá svoje stanovisko do 14 dní od doby, kedy bol 
oboznámený s problémom. 
 
 
 
Čl. 5. ČAS PLNENIA 
 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu:  
 
čl.3.1 tejto zmluvy v termíne do: 10.7.2014 
 

 
5.2. Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa, dojednaného v tejto zmluve. 
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní 
so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 
 
5.3. Predmet plnenia podľa bodu 3.1. tejto zmluvy je splnený riadnym odovzdaním projektovej 
dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním projektovej dokumentácie sa rozumie odovzdanie 
projektovej dokumentácie v dohodnutom rozsahu s potvrdením o prevzatí. 
 
 
 
Čl. 6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 
 
6.1. Projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy spracovateľ vypracuje a dodá podľa týchto 
podkladov objednávateľa: 

- kópia z katastrálnej mapy 
- list vlastníctva 
- podklady z SHMU zabezpečené objednávateľom 

 
6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie, poskytne 
zhotoviteľovi  v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce   
najmä v odovzdávaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých 
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 
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6.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 
 
 
 
Čl.7. CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou 
zmluvných strán v zmysle §3 zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách. 
 
7.2. Cena predmetu plnenia podľa bodu 3.1. tejto zmluvy predstavuje: 
 
Zmluvná cena:     EUR 4.200,00 
Neplatca DPH 
 
7.3. V cene podľa bodu 7.2 tejto zmluvy je zahrnutých 6 paré projektovej dokumentácie, 2 
vyhotovenia oceneného položkového rozpočtu stavby a výkaz výmer v štyroch 
vyhotoveniach. Prípadné ďalšie vyhotovenia zhotoviteľ dodá objednávateľovi za osobitnú 
úhradu.  
 
7.5. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude daňový doklad (faktúry) vystavené zhotoviteľom 
po splnení predmetu tejto zmluvy. Faktúry sú splatné do 7 dní od ich doručenia 
objednávateľovi. Úhrada bude rozdelená do 2 faktúr: 
- 1.faktúra vo výške 2.500,00 EUR po odovzdaní PD objednávateľovi do 10.7.2014 
- 2.faktúra vo výške 1.700,00 EUR najneskôr do 31.8.2014 

 
7.6  V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať 
objednávateľovi vo výške skutočne prevedených prác na predmete zmluvy. 
 
 
 
Čl.8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy. 
 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová  dokumentácia  v čase odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, vzniklé po odovzdaní projektovej dokumentácie zodpovedá iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností.    
 
8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 
8.4. Záručná doba je päť- ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi. 
 
8.5. Pre prípad vady projektovej dokumentácie, dojednávajú zmluvné strany právo 
objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. 
Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady projektovej 
dokumentácie odstrániť do 3 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 
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Čl.9. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA  
 
9.1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo– predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím 
osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto 
súvislosti škoda, má plné právo na náhradu škody. 
 
9.2. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim dňu podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami a zverejnenia na web stránke objednávateľa. 
 
9.4. Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny, je odmietnutím  
predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh. 
 
9.5 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania 
obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v šiestich vytlačkoch, z ktorých objednávateľ 
obdrží štyri  a zhotoviteľ dva výtlačky.  

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, 
ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

 
 
 
V Jánovciach dňa 01.05.2014 
 
 
 
 
…...........................................   ….................................................. 
         Objednávateľ          Dodávateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


