
Zmluva o dielo č. 2011/1 
uzavretá podľa § 536 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

na dodávku projektovej dokumentácie a geodetického 
zamerania 

 
 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V OBCI 
ŠTIAVNIK, okr. Bytča 

 
 
 

ČLÁNOK I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
Objednávateľ:  Obec Štiavnik 
    Obecný úrad Štiavnik 
    013 55  Štiavnik 1350 
 
 
zastúpený:   Ing. Štefan Vároš - starosta 
IČO:    321 672 
 
 
 

a 
 
 
Zhotoviteľ:   Ing. Viera Fircová 
    974 01 Banská Bystrica, Čerín 7 
    tel.: 0948 353 656 
    e-mail: fircova.v@gmail.com 
 
 
zastúpený:   Ing. Viera Fircová 
zástupca poverený jednaním 
vo veciach technických: Ing. Viera Fircová 
IČO:    43 152 830 
DIČ:    103 947 6449 
Bankové spojenie:  ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu:   4003612377/7500 
Číslo živnostenského registra 620-25429 
Autorizačné osvedčenie SKSI, reg. Číslo 5543*I2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČLÁNOK II. 
PREDMET PLNENIA 

 
II.1. Predmetom tejto zmluvy je: 
 
A, Geodetické zameranie a meračský elaborát z územia potrebného na vypracovanie projektovej 
 dokumentácie uvedenej v časti B, tohto bodu 

B, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na akciu: 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V OBCI ŠTIAVNIK, okr.Bytča 

 
 
Obsah projektovej dokumentácie: 

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Prehľadná situácia stavebných objektov 
D. Dokumentácia stavebných objektov 
E. Trvalý a dočasný záber parcie 
F. Nákladová časť 

 
II.2. Práce a výkony neobsiahnuté v predmete plnenia zmluvy: 
 
 - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a autorský dozor 
 
Práce a výkony uvedené v tomto odseku je možné dodať objednávateľovi na samostatnú objednávku. 
 
II.3. Geodetické zameranie – bod II.1.A, bude autorizačne overené, za správnosť údajov zodpovedá 
 Ing. Alena Šramková. 
 
II.4. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia uvedený v bode II.1 B, vo vlastnom mene a na vlastnú 
 zodpovednosť. 
 
 

ČLÁNOK III. 
ČAS PLNENIA 

 
III.1.   Termín plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy: 

III.1.1.   Geodetické zameranie a meračský elaborát bude odovzdaný objednávateľovi 10.01.2012 

III.1.2.   Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude odovzdaná objednávateľovi 10.01.2012 

 
III.2. Zhotoviteľ bezplatne dopracuje do projektu stavby pripomienky projektového manažéra,  

  stavebného úradu a dotknutých orgánov v prípade, ak tieto nemenia dohodnutú koncepciu diela. 
 Termín dopracovania týchto pripomienok je 7 dní od ich predloženia objednávateľom. 
 
III.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu bodu II.1 a jeho 
 odovzdaním objednávateľovi. 
 
III.4. Odovzdaním sa rozumie deň odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. 
 
III.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí zhotoviteľovi cenu dohodnutú 
 podľa čl. IV. 

 
 
 
 
 
 



ČLÁNOK IV. 
CENA 

 
IV.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe výberového 
      konania v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 
IV.2.  Dohodnutá cena za zhotovenie diela podľa čl. II.1. tejto zmluvy o dielo: 
     II.1.A, Geodetické zameranie a meračský elaborát    2 700,- eur 
 
     II.1.B, Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 7 290,- eur 
 
     SPOLU 
       / slovom deväť tisíc deväťsto daväťdesiat eur / 
 
IV.3.  Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
IV.4.  Podkladom pre úhradu ceny dodávky budú faktúry vystavené zhotoviteľom. 
 
IV.5.  Cena dohodnutá v bode IV.2 zahŕňa dodávku: 
      meračský elaborát  4 vyhotovenia a 1x elektronickú verziu dokumentácie (CD nosič) 
      projektová dokumentácia 6 vyhotovení dokumentácie pre stavebné konanie a 
      1x elektronickú verziu dokumentácie (CD nosič). 
 
IV.6.  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, 
      je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi fakturovať práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
      odstúpenia tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. IV.2. jednotlivé práce uvedené v 
      čl. II.1. 

 
 

ČLÁNOK V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo dohodnutú v čl. IV.2 zmluvy v troch 
splátkach nasledovným spôsobom: 
  30%   do 14 dní od podpisu zmluvy o dielo 
  60%   do 14 dní od odovzdania vypracovanej projektovej dokumentácie 
  10%   do 14 dní od vydania stavebného povolenia 
 
 

ČLÁNOK VI. 
SPÔSOB VYKONANIA DIELA 

 
VI.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 
 normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
 odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
 zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 
 
VI.2. Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu 
 a termín plnenia, zaväzujú sa zmluvné strany upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín 
 plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia. 
 
VI.3. Zhotoviteľ nesmie zadať zhotovenie predmetu plnenia diela ako celku inému subjektu. Zhotoviteľ 
 je oprávnený poveriť vykonaním časti diela iné osoby. 
 
VI.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností 
 vo výstavbe. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do  
 Živnostenského oprávnenia alebo výpisu z Obchodného registra. 
 
 
 



 
 
 
 

ČLÁNOK VII. 
SPOLUPÔSOBENIE PRI TVORBE DIELA 

 
VII.1. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na 
 vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovažovaní podkladov pre vypracovanie projektových prác, 
 doplňujúcich údajov, spresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v 
 priebehu plnenia tejto zmluvy a pri zabezpečovaní vydania stavebného povolenia. 
 Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 5 dní od podpisu zmluvy o dielo, 
 príp. do 5 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednanú strany v prípade, ak sa bude jednať 
 o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. Strany sa môžu 
 dohodnúť na tom, že také práce alebo činnosti zabezpečí zhotoviteľ za osobitnú úhradu. 
 
VII.2. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi a ním povereným osobám prístup do všetkých dotknutých 
 priestorov, ktoré súvisia s predmetom plnenia tejto zmluvy. 
 
VII.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje pri tvorbe diela zohľadniť pokyny a pripomienky 
 poradenskej spoločnosti MP Profit, s.r.o., IČO: 734 420 
 

ČLÁNOK VIII. 
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY 

 
VIII.1.     Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy 
     a že počas záručnej doby v zmysle Obchodného zákonníka bude mať vlastnosti dohodnuté v 
     tejto zmluve. 
 
VIII.2.     Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré projekt má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
     chyby, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektu zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
     spôsobené porušením jeho povinností. 
 
VIII.3.     Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
     poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
     zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 
VIII.4.     Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby projektu urobenej zhotoviteľom, že má  
     objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby. 
 
VIII.5.     Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadnú reklamáciu chyby projektu v zmysle bodu VIII.4. do  
     15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 
 
VIII.6.     Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby projektu uplatní bezodkladne po jej 
     zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 
 

ČLÁNOK IX. 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, SANKCIE 

 
IX.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného 
 diela. 
 
IX.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým 
 Zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 
 
IX.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne do 30 dní výskytu okolností uvedených 
 v bodoch IX.1. a IX.2. alebo v odstúpení nemusí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od 
 zmluvy odstupuje. 
 
IX.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, uvedeným v bodoch IX.1. a IX.2., budú vykonané práce 



 odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne 
 zhotoviteľovi vznikli, boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 
 

ČLÁNOK X. 
ZÁVERČNÉ USTANOVENIA 

 
X.1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce z  
 tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je 
 podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ projekt na iné účely 
 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. 
 
X.2. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený 
 druhej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, 
 riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 
 
X.3. 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. 
 
X.4. Ak dohody uzavreté podľa bodu X.3. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí 
 byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie 
 dodatku k tejto zmluve. 
 
X.5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
 vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 
 
X.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve 
 zhotoviteľ. 
 
 
 
 
V Čeríne 8.1.2012 
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
.................................................     ............................................ 
Ing. Štefan Vároš – starosta       Ing. Viera Fircová 


