
ZMLUVA O DIELO č. 2/2017 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 

stranami: 

Článok. I. 

      Zmluvné strany 

 
1. Zhotoviteľ:  Ateliér Olympia, spol. s r.o. 
Sídlo :    Wolkrova 4, 851 01 Bratislava  
Zastúpený:  Ing. arch. Eva Žolnayová, konateľ 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava 
Číslo účtu:  SK87 0200 0000 0021 9020 1151, SUBASKBX  
IČO:   366 615 915 
DIČ:   20 222 14 304 
IČ DPH:   Spoločnosť nie je platca DPH 
Označenie registra:  OR okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro 
Číslo zápisu:  Vložka č.41349/B 
Tel:   0903 732 558 
Mail:   office@atelierolympia.eu 
 (ďalej len zhototviteľ) 
 

2.Objednávateľ:   Obec Košeca 

Sídlo :    Hlavná  36/100, 018 64 Košeca 

Zastúpená:   Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s., 

Číslo účtu:   0030 003203372/0200 

IČO:    00317390 

Daňové reg. číslo:  202 0610922 

Tel.:    042/446 80 23 

Fax:    042/ 446 80 23 

(ďalej len objednávateľ) 

 
Článok II. 

      Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa vypracuje a objednávateľovi odovzdá územnoplánovaciu dokumentáciu  

“Územný plán obce Košeca“. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 

Článok III. 
Príprava na zhotovenie dokumentácie 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na územnoplánovacej dokumentácii: 

a) vykonať analýzu súčasného stavu. 

 

mailto:office@atelierolympia.eu


Článok IV. 

Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je: 

Vypracovanie dokumentácie „Územný plán obce Košeca“ (ďalej len „UPN“) vrátane 

spoluúčasti zhotoviteľa na prerokovacom procese ÚPN a vyhodnotení pripomienok v členení 

a podľa etáp: 

1.1. I. Etapa – Koncept:  

 vypracovať v zmysle stavebného zákona a §12 vyhlášky č.55/2001 Z.z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v dvoch 

variantoch. Koncept riešenia bude obsahovať smernú a záväznú časť a bude 

spracovaný v textovom a grafickom výstupe. 

1.2. II. Etapa – Návrh:  

vypracovať v zmysle stavebného zákona a §12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii na základe 

prerokovaného konceptu ÚPN a súborného stanoviska na dopracovanie ÚPN obce. 

Návrh ÚPN obce bude obsahovať smernú a záväznú časť a bude spracovaný 

v textovom a grafickom výstupe, 

1.3. III. Etapa – Čistopis: 

 vypracovanie upraveného Návrhu územnoplánovacej dokumentácie v zmysle 

prijatých  pripomienok schvaľujúceho orgánu a jeho označenie schvaľovacou doložkou. 

  

 

Článok V. 

Spôsob vypracovania dokumentácie 

1. Dokumentácia bude vypracovaná a dodaná nasledovne: 

1.1.  Koncept 

-3x vytlačená forma (textová a grafická časť) 

-5x elektronická forma na CD nosiči 

1.2.  Návrh 

       -3x vytlačená forma (textová a grafická časť) 

-5x elektronická forma na CD nosiči 

1.3.  Čistopis  

        -5x vytlačená forma ( textová a grafická časť)  

  -2x elektronická forma na CD nosiči 

2. Pri vypracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných 

strán ako aj vyjadreniami orgánov štátnej správy a všetkých zainteresovaných inštitúcií a 

organizácií. 

 

Článok VI. 

      Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a 

obsahu čl. IV. tejto zmluvy: 

a) I. etapa  – do 31.7.2017 

b) II. etapa – do 30.6.2018 

2. Dodržanie tohto termínu 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. 



3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním s odovzdaním 

územnoplánovacej dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním dokumentácie sa rozumie 

osobné odovzdanie dokumentácie v jeho sídle s potvrdením o prevzatí. 

 

Článok VII. 

Cena predmetu zmluvy 

1.  Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona          

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje hodnotu:19.280,-Eur, 

slovom: Devätnásťtisícdvestoosemdesiat Eur, v nasledovnom členení : 

 

Etapa Cena bez DPH v € DPH 20% Cena celkom v € 

I.   Koncept - - 16.620,- 

II.   Návrh - - 2.100,- 

III.  Čistopis - - 560,- 

Cena celkom - - 19.280,- 

 

2.  Kalkulácia cien poskytnutých služieb, z ktorej vyplýva dohodnutá cena,  tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. 

 

Článok VIII. 

Platobné podmienky 

1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela uvedenej v čl. VII tejto zmluvy budú 

faktúry vystavené zhotoviteľom po dodaní jednotlivých etáp diel a v členení podľa čl. VII., bod 

prvý tejto zmluvy.  
2. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti dohodnutej ceny jednotlivých etáp predmetu 
plnenia takto : 
 2.1. -1.splátka – na začiatku prác na etape Koncept v hodnote: =4.860,-€;  
                                 slovom:  Štyritisícosem stošesťdesiat Eur 
 2.2. -2. splátka – po vypracovaní Konceptu a odovzdaní na verejné prerokovanie     
                      v hodnote: =8.310,-€; slovom: Osemtisíc tristodesať Eur.    
 2.3. -3. splátka – po schválení súborného stanoviska v hodnote: =3.324,-€, slovom: 
     Tritisíc tristodvadsaťštyri Eur 
 2.4. -4.splátka – po vypracovaní Návrhu a odovzdaní na verejné prerokovanie v hodnote: 
     =2.100,- €, slovom : dvetisícsto Eur  
 2.5. -5.splátka – po ukončení prác na dokumentácii a odovzdaní Čistopisu v hodnote: 

   =560,- €, slovom: Päťstošesťdesiat Eur 

3.  Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

4. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, a ktoré vyžaduje platná právna úprava 

Slovenskej republiky. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ bude 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

Článok  IX 

Zodpovednosť za vady, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, 

ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 



2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri ich vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití 

trval. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť najneskôr do 10 dní po uplatnení 

reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví 

obojstranne potvrdený zápis. 

4. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa 

bezodkladne po zistení vady v písomnej forme. 

 

Článok X 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1.  V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy, resp. jeho etapy, v dohodnutom 

termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výše 0,05% z ceny diela  za každý, aj 

začatý deň omeškania. 

2.  Objednávateľ má taktiež nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu nedodržania 

termínu odovzdania diela zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy. 

3.  Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote uvedenej v čl. IX. ods.3 tejto zmluvy, 

resp. v inom dohodnutom termíne, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5,-€ 

za každý aj začatý deň oneskorenia odstránenia týchto vád. 

4. V prípade omeškania  objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky 

z omeškania vo výške ustanovenej §369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok XI. 

Spolupôsobenie objednávateľa 

1. V prípade, ak sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo 

spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie 

na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený 

v čl. VI. tejto zmluvy. 

 

Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť do zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, 

najmä ak zhotoviteľ: 

a)  bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 1 mesiac, 

b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom 

v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu 

neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu. 

c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela, alebo 

inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy. 

d)  bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré práva a 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

2.  Túto zmluvu v zmysle §5 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 

a)  Obec Košeca zverejní na webovom sídle obce, alebo 



b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písmena a) tohto odseku do 7 dní odo dňa jej 

uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom 

vestníku. 

3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej dni zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods.1 Občianskeho zákonníka) 

4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec 

Košeca vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

opravenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ 

obdrží štyri vyhotovenia  a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

7. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa 

príslušnými ustanoveniami zák. č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. 

8. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich 

pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi 

v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I. tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež 

písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom 

písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre 

prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte. 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa 28.2 2017           V Košeci  dňa 28.2 2017 

Zhotoviteľ:                                                                           Objednávateľ: 
Ing. arch. Eva Žolnayová, konateľka    Mgr. Radomír Brtáň 
Ateliér Olympia, spol. s r.o.             Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalkulácia ceny Príloha 1 

Príloha č.1. 
 
Kalkulácia ceny : 
 

Pre výpočet ceny za zhotovenie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie sa 
postupovalo podľa Metodického odporúčania Slovenskej komory architektov pre výpočet 
honoráru za architektonické služby zo 14. mája 2005 ( MO SKA ) a podľa čl.8., čl.29, čl. 30.  

Použitý je paušálny honorár - dohodnutý pevnou sumou za všetky výkony dohodnuté 
v objednávke a premietnuté v zmluve o dielo.  

Územný plán obce Košeca bude vypracovaný v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov, v rozsahu a s obsahom podľa vyhlášky č.55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

 
Navrhovaný paušálny honorár: 
 
v členení na jednotlivé pracovné etapy  :  
 I.    Koncept ÚPN obce Košeca v dvoch variantoch   = 16.620,00 Eur 
 III.  Návrh ÚPN obce Košeca      =   2.100,00 Eur 
 IV.  Čistopis ÚPN obce Košeca             =      560,00 Eur 
 
Ponuková cena celkom – konečná - zmluvná cena   = 19.280,00 Eur 
====================================================================== 
 
Slovom : Devätnásťtisíc dvestoosemdesiat Eur 
 
 
Spoločnosť Ateliér Olympia, spol. s r.o. nie je platca dane z pridanej hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2.  
 
Časový harmonogram realizácie diela : 
 
1. Koncept Územného plánu obce:  
 - doplňujúce prieskumy a rozbory - marec, apríl 2017 
 - spracovanie konceptu  - apríl, máj, jún 2017 
 - pracovné prerokovanie s obstarávateľom - máj 2017 
 - spracovanie pripomienok   - máj 2017 
 - koordinačné práce s odbornými profesiami - máj, jún 2017 
 - príprava dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 
        - jún 2017 
 - pracovné prerokovanie s obstarávateľom  - júl 2017 
 - odovzdanie dokumentácie k verejnému prerokovaniu - 31. júl 2017 
 
2. Návrh územného plánu obce: 
 - spracovanie návrhu v zmysle pokynov Súborného stanoviska - november 2017 
 - pracovné prerokovanie s obstarávateľom    - december 2017 
 - koordinačné práce s odbornými profesiami   - január 2018 
 - odovzdanie dokumentácie k verejnému prerokovaniu  - február 2018 
 - zapracovanie akceptovaných pripomienok z verejného prerokovania     - apríl 2018 
 - príprava dokladov k žiadosti podľa §12 zákona č.220/2004 Z.z.            - apríl 2018 
 - vyhotovenie dokumentácie k preskúmaniu podľa §25 zákona č.50/1976 Zb.  
           - máj 2018 
 - vyhotovenie dokumentácie k schvaľovaniu v obecnom zastupiteľstve  - máj 2018 
 
3. Čistopis Územného plánu obce 
 - vyhotovenie čistopisu dokumentácie po schválení v obecnom zastupiteľstve 
           - jún 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


