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ZMLUVA O DIELO  
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. 
číslo zmluvy u zhotoviteľa  022012 

 
čl.1 ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ : OBEC ŠTIAVNIK 
  Obecný úrad Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350 
 Zastúpený : Ing. Štefan Vároš, starosta 
  starosta 
 Bankové spojenie : VÚB, a.s., pob. Bytča 
 Číslo účtu : 23322432 / 0200 
 IČO : 321672 
 DIČ : 2020618567 
 Telefón : 041-5583007, 041-5583115 
 E-mail : ocu.stiavnik@stonline.sk 

 
1.2 ZHOTOVITEĽ : HES – COMGEO, spol. s r.o. 
 Sídlo :  Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica 
 Zastúpený : RNDr. Anton Auxt – konateľ 
  RNDr. Marianna Šuchová – konateľka 
 Bankové spojenie : Tatrabanka a.s., pob. Banská Bystrica 
 číslo účtu : 2620779405 / 1100 
 IČO : 17325277 
 IČ DPH : SK 2020457780 
 Obchodný register : OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3559/S 
 Telefón, fax : 048 / 4285153, 4285154,  
 E-mail : hes-comgeo@hes-comgeo.sk 

 
 

čl. 2      PREDMET ZMLUVY 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a zhotoviteľovi odovzdá zámer podľa zákona 24/2006 pre projekt 
„Protipovodňové opatrenia v obci Štiavnik“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.   
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie . 
 
 

čl. 3 ROZSAH A OBSAH 
3.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu podľa § 22 a prílohy č. 9 Zákona č. 24/2006.  
3.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, na svoje nebezpečenstvo a náklady.  
3.3. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi : Zámer v 14 vyhotoveniach. 
 
 

čl.4 ČAS PLNENIA 
Zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi nasledovne :  

 Zámer do 10 dní od podpisu zmluvy 
 
 

čl. 5 SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 



 2 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne  zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, a to najmä : projektovú 
dokumentáciu a doteraz vydané stanoviská a podklady. 
 

čl. 6 DOHODNUTÁ CENA DIELA 
6.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona č.18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vo výške : 
 

Cena bez DPH : 1750,00 € DPH 20 %  350,00 € CENA s DPH : 2100,00 € 
 
 

čl.7 PLATOBNÉ PODMIENKY 
7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po prevzatí diela objednávateľom na základe preberacieho 
protokolu podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. Faktúra musí mať náležitosti v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 
7.2 Splatnosť faktúry : do 14 dní odo dňa jej obdržania objednávateľom. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať stanovené náležitosti, lehota splatnosti začne plynúť až odo dňa obdržania opravenej faktúry 
objednávateľom. 
 

čl.8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZMLUVNÁ POKUTA ZA OMEŠKANIE 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 
8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela môže objednávateľ uplatniť od zhotoviteľa  zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania. 
8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ uplatniť od  zmluvnú pokutu vo 
výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania.  
 
 

čl. 9 OSOBITNÉ USTANOVENIA 
9.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave vykonávania diela. 
9.2 Zhotoviteľ je oprávnený na zhotovenie časti diela použiť tretie osoby – subdodávateľov. Za ich činnosť 
však zhotoviteľ zodpovedá akoby ju vykonal sám. 
 
 

čl. 10 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 
10.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov 
k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 
10.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strany. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 
10.4 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré v nej nie sú upravené, sa riadia Obchodným 
zákonníkom. 
10.5 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno 
zhotoviteľ. 
 
                                           
V Štiavniku dňa: 25.01.2012 
 
Objednávateľ : 
 

V Banskej Bystrici  dňa: 17.01.2012 
   
Zhotoviteľ :  
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