
 ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom  

znení na zhotovenie projektovej dokumentácie 

  

Čl. I. 

Zmluvné strany 

            

1.1  Objednávateľ   

 

 Názov a sídlo:   Obec Pečovská Nová Ves 

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

 V zastúpení:   PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

 IČO:    00327590 

          DIČ:                                       2020711660 

 Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko a.s. pobočka Sabinov 

 IBAN:               SK50 5600 0000 0088 1895 1001 

 Tel.:    051/4583121 

 

 

1.2 Zhotoviteľ 

 

  Názov a sídlo:   Michal Petrík – STAV-PET     

                                                       Tajovského 1343/26, 082 71 Lipany 

  V zastúpení:   Michal Petrík 

  Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Lipany 

  IBAN:               SK28 0200 0000 0015 1138 5058 

  IČO:    40288064 

  DIČ:    1043364157 

  IČ DPH:   Neplatca DPH 

 Tel.:    0915/863965 

           E-mail:                                  michal@stav-pet.sk 

      

     

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

„ZoD“) pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi dodá nasledovné dielo: 

Vypracovanie  projektovej dokumentácie pre  zmenu stavby pred dokončením s názvom 

„Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi“ podľa 

zadania verejným obstarávateľom. 

 

2.2    Spôsob vypracovania predmetu zmluvy podľa čl. II (ďalej len projektová dokumentácia):  

Projektová dokumentácia podľa čl. II. tejto ZoD bude vypracovaná a dodaná za dohodnutú 

cenu v šiestich  vyhotoveniach, 2-krát na CD nosiči v úrovni „pre zmenu stavby pred 

dokončením, energetický audit, rozpočet stavby, výkaz výmer stavby a výkon autorského 

dozoru po  dobu realizácie stavebných prácv rozsahu do 50 hodín bezplatne, naviac za cenu 

15.-/hod. s DPH.   

Na požiadanie objednávateľa dodá v požadovanom množstve ďalšie vyhotovenia projektu 

podľa ZoD čl. II. za úhradu. 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné 

predpisy, technické normy, záväzky tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi 

objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy a dohodami zmluvných strán. 



  

2.3    Predmet zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je vymedzený: 

       a)  základnými požiadavkami objednávateľa 

b)  skutkovým stavom objektov 

 

Čl. III 

Čas plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD 

v nasledovných termínoch: 

 a) začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.: dňom podpísania ZoD 

 b) koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.: 30 dní od podpisu ZoD 

 

3.2    Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl. III. bod. 

3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez 

nároku zhotoviteľa  na finančné zvýhodnenie. 

 

3.3 Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné   

   strany formou číslovaných zmluvných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise  

   zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

 

 

Čl. IV 

Miesto plnenia  

 

4.1 Zhotoviteľ odovzdá  riadne dokončené dielo na adrese objednávateľa. 

 

 

Čl. V 

Cena za dielo 

 

5.1     Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu článku II, tejto ZoD bola zmluvnými stranami  

    dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  

     a zákona č.196/2000 Z.z. o cenách v súlade s ponukou zhotoviteľa. 

 

Cena za spracovanú projektovú dokumentáciu, podľa bodu 2.1. tejto zmluvy  sa stanovuje na 

základe výsledkov verejného obstarávania na sumu: 

    Cena s DPH celkom: 14 980,- Eur         (slovom: štrnásťtisícdeväťstoosemdesiat Eur)  

 Zhotoviteľ nie je platca DPH. 

 

 

Čl. VI 

Platobné podmienky 

 

   6.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe financovania diela: 

 Faktúra bude vystavená do 30 dní po dodaní projektovej dokumentácie na realizáciu  

stavby. 

 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi. 

 

 

 

 

                                                              



        Čl. VII 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

7.1    Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri 

zadovážení  podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie  doplňujúcich údajov 

a spresnení  podkladov. 

 

7.2   Objednávateľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku 

a pred ukončením spracovania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, zvolať 

technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie 

s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je objednávateľ povinný  spracovať 

záznam, ktorý  sa  stane  súčasťou podkladov na spracovanie projektovej  dokumentácie.           

 

7.3 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie  diela  podľa  tejto 

zmluvy  je zodpovedný zhotoviteľ.        

            

7.4.   Zmeny osôb uvedených v čl. I.  sú obe strany  povinné  oznámiť do 5 dní  a  riešiť písomným 

dodatkom k tejto ZoD.  

 

7.5.   Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a 

prevziať riadne dokončené dielo. 

 

Čl. VIII 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

8.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude 

odovzdávať v zmysle čl. III. bod  3.1. tejto ZoD. 

 

8.2 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela sa zhodnotí akosť vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov s termínom ich 

odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, 

z akých dôvodov. 

 

Čl. IX 

Ostatné ustanovenia 

 

9.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky 

tejto ZoD. 

 

9.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 

orgánov štátnej správy.  

 

9.3. Ak dohody uzavreté podľa čl. IX. bod 9.2., budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia 

a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času 

plnenia vo väzbe na zmenu predmetu zmluvy. Takáto dohoda je podkladom pre 

vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch 

zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

9.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD. 

 



9.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo – predmet zmluvy výhradne iba pre 

účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím 

osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

9.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase 

plnenia v zmysle článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z ceny diela podľa tejto ZoD za každý začatý deň omeškania. 

 

9.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou  faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má 

zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň 

omeškania. 

 

9.8. Objednávateľ sa zaväzuje začať realizáciu stavebných prác až po dodaní kompletnej 

projektovej dokumentácie na realizáciu stavby zhotoviteľom. 

 

9.9        Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutej cene vykonávať aj autorský dozor pri realizácii stavby. 

 

9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami   

      kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im  

      všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Čl. X 

Prechod vlastníckeho práva 

 

10.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy sa riadi v 

zmysle zákona 618/2003 Z.z. o autorskom práve  a právach súvisiacich s autorským právom. 

 

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie 

zmluvných povinností celkom nemožným. 

 

11.2. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy 

neupravené v tejto ZoD. 

 

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou číslovaných dodatkov 

k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  

 

11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke obce.  Zmluva je vyhotovená v 

dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden a zhotoviteľ tiež jeden rovnopis. 

 

 

 

 

 

 

 



Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, súhlasia s jej obsahom 

a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola uzatvorená 

v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje 

podpisy. 

 

V Pečovskej Novej Vsi,  dňa 2.8.2021             

 

 

Za objednávateľa        Za zhotoviteľa 

 

 

……………………………       …………………………… 

PhDr. Jaroslav Dujava                                              Michal Petrík  

        Starosta obce                                                     Michal Petrík  - STAV-PET      


