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Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536  a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ:  Obec Košeca 

Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
V zastúpení:  Radomír Brtáň, starosta 
IČO:   00317390 
Bankové spojenie: VÚB a.s., exp. Ilava 
Číslo účtu:  SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

 
    /ďalej len „objednávateľ“/ 
 
1.2. Zhotoviteľ : SVS - projekcia, s.r.o. 
 Sídlo : ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky 
 Zapísaný v : V obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel : Sro, vl. č. 

15799/L 
 Zastúpený : Ing. Ján Beňo – konateľ 
 Oprávnení k podpisu : Ing Ján Beňo - konateľ 
 Bankové spojenie : VÚB a.s. Martin, č. ú. 1936764854/0200 
 IČO : 36426512 
 IČ DPH : SK2021932627 
 Telefón : 043/4284593, Fax: 043/4284593 
   
  /ďalej len „zhotoviteľ“, spolu aj ako „zmluvné strany“/ 
   

Čl. II 
  Predmet zmluvy, termíny plnenia a počet výstupov plnenia. 

 
2.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá  realizačný 
projekt pre stavebné povolenie a zabezpečí výkon inžinierskej činnosti s výstupom vydanie  
vodoprávneho povolenia na uskutočnenie realizácie stavby s názvom: 
 

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – rozšírenie rozsahu riešenia 
v obci Košeca“ 

 
2.1.1.  Rozsah, objektová sústava Stavby – stavebné objekty, technické špecifikácie, sú špecifikované 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy v zmysle súťažných podkladov na predmet zákazky. Rozsah zahrňuje: 
                  -rozšírenie vodovodnej siete v dĺžke  983,0 m. 
                  -rozšírenie gravitačnej kanalizačnej siete v dĺžke 1175,0 m 
                  -geodetické zameranie pracovný pás v dĺžke 1400,0 m  
 
2.1.2.   Realizačný projekt bude primerane obsahovať náležitosti podľa Prílohy č. 4 aktuálneho 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, ktoré 
vydáva UNIKA. Súčasťou realizačného projektu stavby /ďalej aj „RPS“/ budú vyjadrenia dotknutých 
organizácií a všetkých správcov inžinierskych sietí, geodetické zameranie v dl. 1400,00 m (prac. pás) 
pre časť riešenia, projekt dočasného dopravného značenia odsúhlaseného príslušným dopravným 
inšpektorátom, prerokovanie pracovnej verzie RPS v pracovnom štádiu a na záver projekčných prác  a 
zapracovanie pripomienok objednávateľa, rozpočet, výkaz, výmer. Cena nezahrňuje riešenie 
čerpacích staníc na kanalizačnej sieti.  
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2.1.3. Súčasťou RPS je aj technická asistencia počas uskutočňovania realizácie stavby, v rozsahu 
podľa požiadaviek vyvolaných výstavbou na základe výzvy objednávateľa. Na účely tejto zmluvy sa 
technickou asistenciou rozumie poskytovanie prípadných vysvetlení, doplnení k spracovanému, 
odovzdanému a prevzatému RPS, posudzovanie a spracovanie realizačnej dokumentácie drobných 
zmien a odchýlok bez podstatnej zmeny priestorovej polohy počas realizácie stavby, poprípade účasť 
na komplexnom vyskúšaní a na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti. Technická asistencia bude 
v rozsahu 3 osobodní, vykonávaná v mieste stavby.  
 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, na svoje náklady a nebezpečenstvo a zaväzuje sa, že dielo ako celok neodovzdá na 
realizáciu tretej osobe.  
 
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi v nasledovných termínoch: 
 -dodanie realizačného projektu v termíne do  15.8.2014 
- zabezpečenie vodoprávneho povolenia v termíne do 30.9.2014 
 
2.4. Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom odovzdania, zaväzuje sa objednávateľ 
toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené riadne a v súlade 

s touto zmluvou. 

 
2.5. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne vykonanie 
diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenia 
platí aj v prípade, ak objednávateľ  je v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. 
O týchto skutočnostiach sa uvedenie riadne podpísaný záznam s odôvodnením.  
 
2.6. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie 
sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti písomne  informovať 
objednávateľa. Všetky prípadné práce naviac musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené 
a upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. V prípade porušenia tohto ustanovenia má 
objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške  5 % z ceny 

diela uvedenej v čl. III tejto zmluvy.  
 
2.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie predmet zmluvy v počte:  

 6 paré v tlačenej forme  
 2x v digitálnej forme na technickom nosiči (CD/DVD)  
 2x odbytový rozpočet 
 4x výkaz výmer 

 
2.7.1.   Digitálnou formou sa rozumie nosič (DVD/CD) poskytujúci údaje v elektronickej forme. 
Textová a tabuľková časť bude dokumentácie bude v nezamknutom formáte *doc, *xls. Výkresová 
časť – situačné podklady bude v nezamknutom editovateľnom formáte *dwg. Texty a výkresy 
v tomto formáte budú totožné s tlačenou verziou.  
 
2.8.  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela 
objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný 
protokol o odovzdaní a prevzatí diela.  
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III.    Cena 
   

3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v zmysle čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

  
3.1.1. Cena projektu a geodetického zamerania:  
 
Cena bez DPH:  4.234,17 EUR 

DPH 20%:      846,83 EUR 

Cena s DPH:  5.081,00 EUR 

 

3.1.2. Cena za výkon inžinierskej činnosti s výstupom vydanie stavebného a vodoprávneho   

povolenia:  

 

Cena bez DPH:  1.050,00 EUR 

DPH 20%:      210,00 EUR 

Cena s DPH:  1.260,00 EUR 

 

3.1.3. Cena spolu:  

 

Cena bez DPH:  5.284,17 EUR 

DPH 20%:  1.056,83 EUR 

Cena s DPH:  6.341,00 EUR 

 
3.2.  Dohodnutá cena za projekt je konečná. Cena za výkon inžinierskej činnosti nezahrňuje kolky 
a správne poplatky, ktoré budú vyšpecifikované vo faktúre za výkon inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že uvedená cena diela je končená a dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v predloženej 
cenovej ponuke. Cena obsahuje všetky náklady spojené s vykonaním diela okrem správnych 
poplatkov pri výkone inžinierskej činnosti. 
 
3.3. Ku zmene ceny diela dôjde v priebehu realizácie diela len v dôsledku zmeny zákonnej sadzby 
DPH, pričom táto zmena bude odsúhlasená vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude 
podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  
 
3.4.  Sady naviac, ak budú potrebné, zhotoviteľ dodá do 14 dní na základe objednávky a cenovej 
kalkulácie. 
 
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi nebude poskytnutý žiadny preddavok na 
uskutočnenie diela.  
  

IV.    Platobné podmienky 
 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi nebude poskytnutá záloha. 
 
4.2.      Zhotoviteľ vystaví samostatné faktúry  za projektovú prácu, za geodetické zameranie a faktúru 
za inžiniersku činnosť. 
 
4.3. Splatnosť faktúry za realizáciu predmetu zmluvy je 14 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 
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4.4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
 
4.5. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ takúto 

faktúru vráti zhotoviteľovi na doplnenie. U takto opravenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.  

 
V.    Povinnosti zmluvných strán  

 
5.1 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy podľa podkladov 
objednávateľa.  
 
5.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
s objednávateľom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Objednávateľ  
určí zodpovedného zamestnanca pre technickú spoluprácu  a riešenie majetkovoprávnych vzťahov.  
 
5.3. Zhotoviteľ bude úzko spolupracovať s objednávateľom a v prípade potreby  bude zvolávať 
priebežné  porady. V závere prác zvolá záverečné prerokovanie, ktoré sa uskutoční min. 10 dní pred 
termínom odovzdania predmetu zmluvy. 
 
5.4. Zhotoviteľ zapracuje do spracovávanej dokumentácie oprávnené pripomienky dotknutých 
orgánov a organizácii. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy. 
 
5.5     Objednávateľ vystaví splnomocnenie na výkon inžinierskej činnosti, alternatívne bude uzavretá 
mandátna zmluva. 
 
5.6.   Objednávateľ  bude aktívne spolupracovať pri riešení vyjadrení dotknutých účastníkov a 
orgánov štátnej správy vo vzťahu k priestorovému situovaniu diela. 
 
5.7.      Objednávateľ bude spolupôsobiť pri zisťovaní nevyhnutných podkladov pre technický návrh 
diela, doplňujúcich údajov, stanovísk, ktorých potreba vyplynie pri návrhu jednotlivých častí riešenia.  

 
5.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi porušením svojej povinnosti  
z tejto zmluvy, ak zaviní vznik škody zanedbaním svojej odbornej starostlivosti pri plnení svojich 
povinností. Zhotoviteľ je s odbornou starostlivosťou povinný skúmať pokyny, podklady a iné 
dokumenty objednávateľa slúžiace na riadne vykonanie diela.  
 

VI.    Dodacie podmienky 
 
6.1  Dielo sa bude považovať za dodané po doručení objednávateľovi a vzájomnom podpise 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.  
 
6.2 Ak pri preberaní jednotlivých častí diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, pre ktoré nie je 
možné ho prevziať, vyhotoví zápis o zistení, spôsobe a termíne odstránenia vád. Dielo bude prevzaté 
až po odstránení vád. 
 

VII.    Zmluvné pokuty 
 
7.1 Ak zhotoviteľ nedodá PD včas v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený od neho 
požadovať úhradu zmluvnej pokuty za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela. 
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7.2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je zhotoviteľ oprávnený od neho 

požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05  z fakturovanej čiastky za každý deň 
omeškania. 
 

VIII.    Zodpovednosť za vady a záručná doba 
 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti /projektované technické 
parametre/ dohodnuté v tejto zmluve.  
 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase prevzatia objednávateľom. Za 
vady, ktoré sa prejavili po prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinnosti podľa tejto zmluvy.  
 
8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela alebo jeho časti, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití 
trval.  
 
8.4. Záručná doba na dielo ja 5 rokov a začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela 
objednávateľom 
 
8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady na diele alebo jeho časti počas záručnej doby 
má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť tieto vady diela. 
 
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela alebo jeho časti v lehote najneskôr do 10 – tich dní 
odo dňa oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa.  
 
8.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela alebo jeho časti uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa /konateľa 
spoločnosti/. Lehota podľa bodu 8.6. tohto článku začína plynúť dňom doručenia písomnej 
reklamácie zhotoviteľovi. 
 

IX.    Vlastnícke právo 
 
9.1. Vlastnícke právo /majetkové autorské právo/ k zhotoveniu diela prechádza zo zhotoviteľa na 
objednávateľa dňom podpísania prevzatia jednotlivých odsúhlasených častí diela objednávateľom 
a zaplatením kúpnej ceny za dielo. 
 

X.    Osobitné ustanovenia 
 
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti 
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od 
zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana 
od zmluvy odstupuje. 
 
10.2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje:  

a) nesplnenie podmienok na prevzatie diela  
b) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej 

lehote neodstránil 
c) ak zhotoviteľ bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 5 pracovných 

dní  
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10.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:  
a) omeškanie s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi 

o viac ako 10 pracovných dní 
b) neposkytnutie podkladov zhotoviteľovi o viac ako 15 dní odo dňa, kedy objednávateľ mal 

tieto podklady poskytnúť. 
 
10.4. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ  povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku 
zodpovedajúcu cene už riadne vykonaných a odsúhlasených prác.  
 

XI.  Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom tieto dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy.  
 
11.2. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.  
 
11.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou v priebehu realizácie prác 
sa budú riešiť prednostne rokovaním medzi zmluvnými stranami. Ak sa zmluvné strany nedohodnú 
ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa zmluvné strany s doriešením sporu na príslušný súd.  
 
11.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 
podpísaní zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy a objednávateľ tri vyhotovenia zmluvy.  
 
11.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie 
a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí bude zverejnená na webovom sídle Obce 
Košeca.  
 
11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 
v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  
 
 
 
 
V Košeci, dňa ....................                                          V Žiline, dňa ......................  
 
 
 
 
 
 
 
 .........................................                                                                      …………………………….............  
         Radomír Brtáň                                                                                              Ing. Ján Beňo  
             starosta                                                                                                           konateľ  
 
 


