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Zmluva o Dielo  
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného 

podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) 

(ďalej v texte len „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“) 

 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie:  Obec Kechnec 

Sídlo organizácie:  Kechnec 19, 044 58 Kechnec  

Štatutárny orgán:  JUDr.Ing. Jozef Konkoly, starosta obce 

IČO:     00 690 261 

DIČ:    2021261209 

Bankové spojenie:   VÚB, Košice 

Číslo účtu/IBAN: SK42 0200 0000 0000 2162 8542 

Zástupca splnomocnený   

na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:   JUDr.Ing. Jozef Konkoly  

 b) technických:   JUDr.Ing. Jozef Konkoly  

Číslo telefónu:    

Email:    starosta@kechnec.sk 

URL:      

ďalej len “Objednávateľ ”) 

  

a 

 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov:    Enviroline, s.r.o., Košice 

Sídlo:    Svätoplukova 37, 040 01  Košice 

Štatutárny orgán:  Ing. Ladislav Hnidiak, konateľ spoločnosti 

Zapísaná v:   OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 6709/V 

IČO:    31 713 645 

DIČ:    2020 483 883 

IČ DPH:   SK 2020 483 883 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

Číslo účtu:   SK56 0900 0000 0051 7955 9308 

Zástupca splnomocnený na  

rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:  Ing. Ladislav Hnidiak 

b) technických:  Ing. Ladislav Hnidiak 

Číslo telefónu:   0911 44 77 91 

Email:    enviroline@enviroline.sk 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany") 
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PREAMBULA 

 

1. Predmet zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

a  stavebné povolenie a inžinierska činnosť k územnému konaniu a ku konaniu pre stavebné 

povolenie stavby „Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ (ďalej aj ako „PD a IČ“ 

alebo aj ako „predmet zmluvy“ alebo aj ako „Dielo“) bude financované z vlastných zdrojov 

verejného obstarávateľa, pričom sa nevylučuje možnosť financovania aj z iných zdrojov ako 

z rozpočtu objednávateľa.  

2. Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si 

vzájomne nevyhnutnú požadovanú súčinnosť pri riadnej realizácii Diela. 

3. Túto Zmluvu o Dielo (ďalej aj ako „Zmluva“) uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so 

Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktoré uskutočnil 

Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa postupom zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné povolenie a inžinierska 

činnosť k územnému konaniu a ku konaniu pre stavebné povolenie stavby „Kechnec – 

Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“. 

 

4. Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky a jej 

prílohami, v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov a v súlade 

s obsahom predloženej cenovej ponuky úspešného uchádzača/Zhotoviteľa. 

 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok a požiadaviek dohodnutých v tejto Zmluve  

pre Objednávateľa vypracuje a Objednávateľovi dodá predmet tejto Zmluvy – Dielo a bude 

poskytovať inžiniersku činnosť v určenom rozsahu 
 

1.1 Projektová dokumentácia dokumentácie pre územné rozhodnutie musí byť vypracovaná 

a dodaná v nasledovnom rozsahu : 

 

Textová časť:  Sprievodná správa, Súhrnná technická správa 

 

Výkresová časť : Celková situácia stavby (prehľadná situácia, situácia v katastrálenj mape, 

zastavovací plán s vyznačením), Vytyčovacie výkresy,  

 

Stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, 

predovšetkým pôdorysy, rezy , polohové a výškové usporiadanie stavby 

s presným vyznačením funkčného určenia. 

Odhad nákladov stavby 

 

Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtu a výkazu výmer bude vypracovaná 

a odovzdaná v: 

- 6-tich vyhotoveniach v listinnej forme 

- 1x projektová dokumentácia (vrátane správ) v digitálnej podobe vo formáte pdf 

a rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls na CD, DVD alebo USB nosiči, 

- 1x projektová dokumentácia (vrátane správ) v digitálnej podobe vo formáte pdf 

a ocenený VV – rozpočet a neocenený výkaz výmer – zadanie zavzorcovaný s 

uzamknuteľnými bunkami položiek (ak je to v tomto štádiu vyhotovenia PD 
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relevantné a nevyhnutné pre územné konanie) vo formáte xls a pdf na CD, DVD alebo 

USB nosiči. 

 

 

1.2 Projektová dokumentácia dokumentácie pre stavebné  musí byť vypracovaná a dodaná 

v nasledovnom rozsahu : 

 

Textová časť:  Sprievodná správa, Súhrnná technická správa 

 

Výkresová časť : Celková situácia stavby (prehľadná situácia, situácia v katastrálenj mape, 

zastavovací plán s vyznačením), Vytyčovacie výkresy,  

 

Stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, 

predovšetkým pôdorysy, rezy, polohové a výškové usporiadanie stavby 

s presným vyznačením funkčného určenia. 

Dokumentácia stavebných objektov  

 

Nákladová časť stavby: Výkaz výmer – rozpočet, Výkaz výmer zadanie  

 

Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtu a výkazu výmer bude vypracovaná 

a odovzdaná v: 

- 6-tich vyhotoveniach v listinnej forme 

- 1x projektová dokumentácia (vrátane správ) v digitálnej podobe vo formáte pdf 

a rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls na CD, DVD alebo USB nosiči, 

- 1x projektová dokumentácia (vrátane správ) v digitálnej podobe vo formáte pdf 

a ocenený VV – rozpočet a neocenený výkaz výmer – zadanuie zavzorcovaný s 

uzamknuteľnými bunkami položiek vo formáte xls a pdf na CD, DVD alebo USB 

nosiči. 

 

1.3 Výkon inžinierskej činnosti za účelom zabezpečenia vyjadrení k územnému konaniu – mimo 

majetko-právnych vzťahov a inžinierska činnosť k podaniu dokumentácie na územné rozhodnutie, 

a inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vyjadrení k stavebnému konaniu – mimo 

majetko-právnych vzťahov a inžinierska činnosť  k podaniu dokumentácie  na stavebné povolenie 

v rozsahu podľa príslušných predpisov, tak aby výkon inžinierskej činnosti smeroval k vydaniu 

územného rozhodnutia a rozhodnutia o stavebnom povelení stavby.  

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zákazky v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov 

a inými dokladmi a dokumentmi, ktoré pre riadny účel plnenia Zmluvy poskytne Objednávateľ 

Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu a v lehotach tak, aby dané nebránilo plneniu predmetu  

tejto Zmluvy.  

 

3. Predmet zmluvy a jeho riadne plnenie bude pozostávať z poskytnutia služieb, ktoré v celom 

rozsahu tvoria predmet zákazky: vyhotovenie projektovej  dokumentácie pre  územné konanie 

a pre stavebné povolenie – stavebné konanie v rozsahu pre tendrovú dokumentáciu - projektu pre 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné povolenie 

a inžinierska činnosť k územnému konaniu a ku konaniu pre stavebné povolenie stavby 

„Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“. 

 

Minimálny rozsah Diela, ktorý sa v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy zaväzuje Zhotoviteľ 

poskytnúť pre Objednávateľa je špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. 
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4. Zhotoviteľ sa v rozsahu uvedenom v opise predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy zaväzuje 

zabezpečiť právo užívať realizované Dielo ako výsledok plnenia predmetu zákazky, ktoré bude 

riadnym výsledkom plnenia predmetu zákazky Objednávateľom a to aj v prípade, ak jeho 

jednotlivé časti sú vyhotovované subdodávateľmi - autormi v zmysle autorského zákona č. 

185/2015 Z. z. v platnom znení, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje vysporiadať všetky nároky 

uplatnené autormi jednotlivých častí diela tak, aby ich Objednávateľ mohol riadne a bez 

obmedzení a iných finančných nárokov užívať na účel, na ktorý je predmetu zákazky určený a na 

účel na ktorý sa uskutočnilo predmetné verejné obstarávanie. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ, ako správca nehnuteľnosti v obci Kechnec, je 

oprávnený v časti stavby, ktorá sa viaže k vyhotoveniu  Diela, bez súhlasu Zhotoviteľa vykonať 

v priebehu plnenia predmetu zákazky akékoľvek stavebné práce a úpravy nevyhnutné k údržbe 

stavby a/alebo k oprave a o ich vykonaní informovať Zhotoviteľa..  

 

6. Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi súhlas (licenciu), aby stavbu, ktorá bude vyjadrením diela 

vyhotoveného podľa výsledkov plnenia tejto zmluvy (podľa príslušných PD) aj bez 

predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa, akýmkoľvek spôsobom v budúcnosti prestaval, vykonával  

na nej akékoľvek stavebné úpravy, rekonštrukcie a pod. Odmena za udelenie súhlasu podľa tohto 

bodu zmluvy je už zahrnutá v cene za vykonanie Diela. 

 

7. Zhotoviteľ v zmysle § 18 odsek 5 platného autorského zákona ako autor diela/diel vyhotovených 

podľa tejto zmluvy udeľuje Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na zásah do svojich 

výhradných osobnostných autorských práv v rozsahu vykonania akejkoľvek zmeny vo 

vyhotovenej  projektovej dokumentácii, ktorá je predmetom plnenia tejto Zmluvy a jej výsledkom 

a v jej použití pre účely verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby – „Kechnec – 

Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“.  

 

8. V prípade ak Zhotoviteľ nie je autorom diela/diel alebo je len spoluautorom diela/diel 

vyhotovených pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, zaväzuje Zhotoviteľa k úprave zmluvných 

vzťahov 

s autorom/autormi alebo spoluautormi, ktorý sa budú ako subdodávatelia podieľať na plnení 

predmetu zákazky tak, aby bol Objednávateľ oprávnený využívať predmet zákazky bez 

obmedzení, bez potreby ďalších súhlasov a nákladov za udelenie súhlasu na riadne užívanie 

výsledkov plnenia predmetu zákazky.  

 

9. V súvislosti s bodom 6 a 7 tohto článku Zmluvy si Zhotoviteľ nebude uplatňovať voči 

Objednávateľovi žiadne finančné náhrady.  

 

 

Článok III. 

Rozsah a spôsob plnenia predmetu zákazky 

 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.  

Pri spracovaní a vyhotovení predmetu plnenia – vyhotovení Diela – PD a pri výkone inžinierskej 

činnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 

normami platnými v čase realizácie, záväzkami z tejto Zmluvy, pokynmi Objednávateľa a 

východiskovými podkladmi a dokumentmi Objednávateľa, ktoré boli súčasťou výzvy na 

predloženie cenovej ponuky. 

 

2. Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého a vyhotoveného Diela musia zodpovedať 

platným Slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé 

práce a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v PD a súvisiacich 

dokumentoch, ktoré sú súčasťou vyhotoveného diela, musia spĺňať vlastnosti stanovené 

zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
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3. Výkon  inžinierske činnosti bude zabezpečovaný v súlade s platnými predpismi v rozsahu 

smerujúcom k vydaniu  územného rozhodnutia a k vydaniu stavebného povolenie, pri odbornom 

zabezpečení všetkých úkonov smerujúcich k danému konaniu pred príslušnými orgánmi.  

 

4. Technické údaje uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky poskytnutých 

Objednávateľom pre plnenie predmetu zákazky alebo získané z iných verejne dostupných 

zdrojov, z informácií poskytnutých Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný overiť si a v 

prípadné zistených nezrovnalostí bezodkladne ich prerokovať s Objednávateľom, tak, aby bolo 

možné realizovať predmet zákazky - realizovať Dielo na základe relevantných informácií 

nevyhnutných na plnenie predmetu zákazky – vyhotovenie Diela. 

 

5. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním Diela, alebo jeho časti subdodávateľa len na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a v súlade s Prílohou č. 3. Zoznam 

subdodávateľov a podiel subdodávok.  

 

6. Zhotoviteľ je povinný viesť a Objednávateľovi predložiť  zoznam svojich subdodávateľov spolu 

s predmetom subdodávkya podielom na celkovej realizácii Diela s uvedením hodnoty 

subdodávky vyčíslene v % a v eur bez DPH a s DPH a to podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Objednávateľa. Za zmenu sa považuje aj nominovanie nového subdodávateľa (subdodávateľa, 

ktorého k podpísaniu zmluvy v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ neuviedol. Žiadosť o zmenu 

subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní 

pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. 

 

7. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní povinný uvádzať aktuálne údaje    

o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa sídla, miesta podnikania, údaje o predmete subdodávky a podiele 

subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 

tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych 

údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje 

Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ mieni zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný 

spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto 

bodu zmluvy.  

 

8. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných 

súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä 

i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri 

partnerov verejného sektora, 

ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného 

subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením 

predmetu tejto zmluvy, 

iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy, 

9. Zhotoviteľ sa pri vykonávaní Diela zaväzuje rešpektovať písomné pokyny Objednávateľa 

vychádzajúce zo zápisov z pracovných stretnutí a porád a konzultovať s ním jednotlivé kroky 

a postupy súvisiace s plnením predmetu zmluvy – realizáciou Diela. 

 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne odborné stanoviská, vyjadrenia, odpovede na základe 

doručených žiadosti o vysvetlenie, ktoré záujemcovia uplatnia v procese zadávania zákazky na 

realizáciu Diela podľa PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy a ktoré sa viažu k vysvetleniu PD 
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a VV, všetko v určených lehotách Objednávateľom, tak, aby nebol zmarený a predlžovaný 

proces verejného obstarávania, bez nároku na odmenu. 

 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude akceptovať menovanie verejným obstarávateľom 

– Objednávateľom do komisie na vyhodnocovanie ponúk pri zadávaní zákazky na realizáciu 

Diela, podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie , ktorá je predmetom tejto Zmluvy, bez 

nároku na odmenu.   

 

12. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pokiaľ v priebehu vykonávania predmetu plnenia nastanú 

skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na cenu a/alebo termín plnenia, budú tieto skutočnosti  

po dohode zmluvných strán upravené dodatkom k Zmluve. Zmluvnú cenu a rozsah predmetu 

Zmluvy nie je inak možné zmeniť, okrem prípadov, na základe ktorých môže dôjsť k zmene 

ceny a rozsahu predmetu zmluvy v dôsledku zmeny administratívnych opatrení štátu, ktoré budú 

mať vplyv na tvorbu ceny alebo ak nastanú dôvody na zmenu zmluvy podľa § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

13. Všetky zmeny Zmluvy sú možné na základe dohody zmluvných strán a to výhradne formou 

uzavretia písomných dodatkov, všetko v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

 

Článok IV. 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vyhotoví predmet zákazky - Dielo podľa tejto 

Zmluvy v nasledovných lehotách:  

 

• pre dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v požadovanom 

rozsahu 

 

- najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti  tejto Zmluvy o dielo  

 

• pre dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v požadovanom 

rozsahu 

 

- najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia 

 

• pre výkon inžinierskej činnosti  

- do právoplatrného vydania stavebného povolenia na danú stavbu  

 

2. Lehoty plnenia jednotlivých časti predmetu zakázky začínajú plynúť:  

 

• Lehota plnenia pre dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

v požadovanom rozsahu, začína plynúť od nasledujúceho dňa po nadobudnutí 

účinnosti tejto Zmluvy  

 

• Lehota plnenia pre dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v požadovanom rozsahu začína plynúť od nasledujúceho dňa po nadobudnutí 

právoplatnosti vydanéhoi územného rozhodnutia,  

 

• Lehota plnenia pre výkon inžinierskej činnosti začína plynúť od nasledujúceho 

dňa po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.  
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3. Objednávateľ sa zaväzuje, že písomne oznámi Zhotoviteľovi moment nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy o Dielo a moment nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia, všetko najneskôr v deň, v ktorom nastal moment nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

a právoplatnosti stavebného povolenia.  

 

4. Miesto plnenia predmetu Zmluvy o Diela – miesto vyhotovenia Diela:  

 

Miestom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo – miesto realizácie Diela bude sídlo Zhotoviteľa, 

resp. priestory Zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov (ak časť plnenia bude zabezpečovaná 

subdodávateľsky) v ktorých sa predmet zmluvy – Dielo obvykle uskutočňuje. 

Výsledok plnenia predmetu zákazky – vyhotovenie Diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 odovzdá 

Zhotoviteľ v rozsahu a forme uvedenej v tejto Zmluve o Dielo, ako riadne plnenie a vykonanie 

Diela Objednávateľovi.  

 

 Doručenie Diela - odovzdanie výsledku plnenia predmetu zmluvy, miesto odovzdania a prevzatia 

jerdnotlivých časti diela:  

- PD pre územné konanie 

- PD pre stavebné povolenie  

 – Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec, JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce,  

 

5. Odovzdaním výsledku predmetu Zmluvy - odovzdaním Diela sa rozumie doručenie riadne 

vykonaného Diela v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky, Prílohy č. 1 tejto Zmluvy 

(odovzdanie PD  pre územné rozhodnutie a odovzdanie PD pre stavebné povolenie  v sídle 

Objednávateľa a po riadnom ukončení inžinierskej činnosti.  

 

6. O odovzdaní a prevzatí výsledku plnenia predmetu zmluvy – Diela, bude vyhotovená Zápisnica  

o odovzdaní a prevzatí Diela  (jednotlivých stupňov PD) s presnou špecifikáciou a identifikáciou 

rozsahu odovzdávaného Diela (PD pre územné rozhodnutie a PD pre stavebné povolenie) 

a zoznamom odovzdávaných dokumentov a uvedením formy ich odovzdania a počtu vyhotovení, 

počtu nosičov, na ktorých je Dielo odovzdávané, ktorú podpisujú zmluvné strany a po potvrdení 

protokolu o výkone kompletnej inžinierskej činnosti. 

 

7. Predmet zmluvy – Dielo, bude vyhotovené a odovzdané Objednávateľovi vo forme 

a v príslušnom rozsahu a počte vyhotovení Diela v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy a výkon  

inžinierskej činnosti bude zabezpečený v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve. 

 

 

Článok V. 

Cena za Dielo 

 

1. Cena za vykonanie Diela v rozsahu, špecifikácií a vo forme podľa tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vyhlášky 

MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 

predpisov ako výsledok verejného obstarávania. 

 

2. Cena za celý predmet zákazky – za vyhotovenie a odovzdanie Diela bude tvoriť Prílohu č. 2 tejto 

zmluvy „Cena celkom za predmet zákazky“. Uvedená cena celkom za predmet zákazky – cena 

Diela uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ako súčet cien za jednotlivé  časti predmetu zmluvy)  

je totožná ako cena celkom za predmet zákazky (návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie 

ponúk) ktorá bola uvedená v Prílohe č. 2 výzvy na predloženie cenovej ponuky  v predloženej 

cenovej ponuke úspešného uchádzača/Zhotoviteľa. 

 

3. Cena celkom za vykonanie Diela „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie a  stavebné povolenie a inžinierska činnosť k územnému konaniu a ku konaniu 
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pre stavebné povolenie stavby „Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu – podľa tejto 

zmluvy je nasledovná:  

 

 

3.1 Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v rozsahu určenom 

v tejto Zmluve : 

 

  7.000,- EUR bez DPH 

 

  1.400,- EUR – 20 % DPH 

 

  8.400,- EUR s DPH 

 

3.2 Cena za inžiniersku činnosť k podaniu dokumentácie  na územne rozhodnutie  : 

 

    500,- EUR bez DPH 

 

    100,- EUR – 20 % DPH 

 

    600,- EUR s DPH 

 

 

3.3 Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu určenom 

v tejto Zmluve : 

 

10.900,- EUR bez DPH 

 

  2.180,- EUR – 20 % DPH 

 

13.080,- EUR s DPH 

 

 

3.4 Cena za inžiniersku činnosť k podaniu dokumentácie  pre stavebné povolenie  : 

 

     500,- EUR bez DPH 

 

     100,- EUR – 20 % DPH 

 

     600,- EUR s DPH 

 

3.5 Cena celkom za predmet zákazky (súčet cien za jednotlivé časti predmetu zmluvy  

–3.1 – 3-4):  

 

 

18.900,- EUR bez DPH 

 

  3.780,- EUR – 20 % DPH 

 

22.680,- EUR s DPH 

 

Slovom Dvadsaťdvatisícšesťstoosemdesiateur. 

 

4. V cene celkom za predmet zákazky a za jednotlivé časti predmetu zákazky - za vyhotovenie Diela 

a poskytnutie inžinierskej činnosti v rozsahu, podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, sú zahrnuté všetky 

náklady spojené s riadnym plnením predmetu zákazky: 
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5. Cena Diela s DPH  je konečná, nemenná a je záväzná po celý čas trvania zmluvy pre obe zmluvné 

strany. Táto cena je záväzná aj v prípade, že dôjde k zvýšeniu sadzby DPH, pričom v takom 

prípade je zvýšená sadzba DPH nákladom zhotoviteľa bez nároku na jej kompenzovanie zo strany 

Objednávateľa. Toto ustanovenie sa neaplikuje vtedy, ak dôjde počas realizácie Diela podľa tejto 

zmluvy k zníženiu sadzby DPH oproti sadzbe platnej v čase podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

bude v tomto prípade účtovať sadzbu DPH platnú v čase vystavenia faktúry, ktorá znížená sadzba 

DPH mu bude uhradená. Cena Diela je záväzná aj v prípade, ak sa Zhotoviteľ, ako neplatca DPH, 

stane platcom DPH – v tomto prípade platí, že zhotoviteľ zníži cenu Diela tak, aby výsledná cena 

diela s DPH bola v rovnakej výške ako celková cena diela s DPH podľa  tejto zmluvy. 

 

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy, realizácie Diela, 

sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 

nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH 

 

6. Objednávateľ neposkytuje na vykonanie Diela zálohové platby - preddavky. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

 

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednorázovú faktúru za jednotlivé časti Diela najskôr po ich 

protokolárnom odovzdaní a výkone inžinierskej činnosti a to nasledovne: 

 

1.1 po dodaní kompletnej PD pre územné rozhodnutie, najskôr však  na ansledujúci deň po 

protokolárnom odovzdaní Diela – PD pre územné rozhodnutie a to po podpísaní protokolu 

o odovzadí a prevzatí diela – PD pre územné rozhodnutie  bez vád.  

 

1.2 Po ukončení výkonu inžinierskej činnosti k podaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie, 

najskôr však  po potvrdení výkonu inžinierskej činnosti  viažucej sa k podaniu dokumentácie pre 

územné rozhodnutie  Objednávateľom a to na ansledujúci deň po nadobudnutí  právoplatnosti  

územného rozhodnutia,   

 

1.3 Po dodaní kompletnej PD pre územné rozhodnutie, najskôr však na ansledujúci deň po 

protokolárnom odovzdaní Diela – PD pre územné rozhodnutie a to po podpísaní protokolu 

o odovzadí a prevzatí diela – PD pre územné rozhodnutie  bez vád.  

 

1.4 Po ukončení výkonu inžinierskej činnosti  k podaniu dokumentácie pre stavebné povolenie , 

najskôr však  po potvrdení výkonu inžinierskej činnosti  viažucej sa k podaniu dokumentácie pre 

stavebné povolenie Objednávateľom. 

 

 

Podkladom pre vystavenie  jednotlivých faktúr za plnenie predmetu zákazky – odovzdanie Diela 

a výkonu inžinierskej činnosti v požadovanom rozsahu bude zmluvnými stranami podpísaný 

Protokol o odovzdaní Diela – príslušnej projektovej dokumentácie a potvrdeenie o výkone 

inžinierskej činnosti .  

 

2. Protokol o odovzdaní prevzatí Diela, a potvrdenie o výkione inžinierskej činnosti ,musí byť 

neoddeliteľnou súčasťou vyhotovenej faktúry a predstavuje hmotnoprávnu podmienku vzniku 

nároku na zaplatenie dohodnutej ceny za vykonanie Diela a za jeho riadne odovzdanie 

Objednávateľovi bez vád. 

 

3. Každá vyhotovená  faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona  

č. 222/2004  Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa 



Strana 10 z 21 
 

dohodli, 

že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

 

- číslo Zmluvy o Dielo, 

- identifikovanú časť predmetu zákazky (PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné 

povolenie, inžinierska činnosť) 

- termín splatnosti faktúry, 

- forma úhrady,  

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

 

 

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude: 

 

- protokol o odovzdaní  prevzatí Diela  (PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné 

povolenie), 

- potvrdenie o výkone  inžinierskej činnosti Objednávateľom. 

 

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ  

je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 

podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania  

a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. 

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej 

doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 

 

4. Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť 

dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. 

Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti 

faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán. 

 

5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry uplatní má Zhotoviteľ právo uplatniť 

zákonný úrok z omeškania. 

 

6.  Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola 

suma z účtu Objednávateľa odpísaná. 

 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo  a výkon inžinierskej činnosti bude poskytnuté v súlade so 

záväzkami tejto Zmluvy, podľa písomných pokynov Objednávateľa zaznamenaných v zápisoch 

z pracovných porád, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných 

v čase realizácie a vyhotovenia Diela, a že Dielo budú spôsobilé bez vád na účely na ktoré je 

určené – územné rozhodnutie a stavebné povolenie a pre tendrovú dokumentáciu. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré Dielo bude mať v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v tejto Zmluve 

a/alebo nebude odovzdané Objednávateľovi v požadovanej forme, rozsahu a v stanovenej 

lehote. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diel bezodkladne. Zhotoviteľ vady odstráni najneskôr v lehote 7 dní 

odo dňa ich oznámenia. 
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4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež 

uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii Diela, ktoré sa bude zabezpečovať na základe 

vyhotovenej projektovej dokumentácie a jej príslušných dokumentov. 

 

 

5. Zhotoviteľ predloží najneskôr do troch dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy poistnú 

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ktorej kópia bude tvoriť Prílohou č. 4 

tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude poistnú zmluvu udržiavať v platnosti počas celej 

doby plnenia predmetu zákazky a doklad o tom predloží najneskôr do troch pracovných dní, odo 

dňa, keď o to Objednávateľ písomne, doručením e-mailu Zhotoviteľovi požiada.  

 

6. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 5 tejto časti Zmluvy uhradí Zhotoviteľ 

Objednávateľovi Zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 3 000,00 eur a opakovane zmluvnú 

pokutu vo výške 100,00 eur za každý deň omeškania pri nedodržaní lehoty na predloženie 

dokladu o udržaní platnosti poistnej zmluvy. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas realizácie investičnej akcie a/alebo stavby, ktorá sa bude 

na základe Diela alebo jeho časti realizovať, dôjde k zisteniu nedostatkov a/alebo chýb v diele 

alebo v jeho časti (v projektovej dokumentácií), zhotoviteľ sa zaväzuje tieto nedostatky/chyby 

odstrániť na vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní odo dňa 

oznámenia týchto nedostatkov a/alebo chýb objednávateľom zhotoviteľovi. V prípade, že 

v dôsledku omeškania zhotoviteľa s odstránením týchto nedostatkov a/alebo ak zhotoviteľ 

nedostatky a/alebo chyby neodstráni, vznikne objednávateľovi škoda, zaväzuje sa zhotoviteľ 

túto škodu v plnom rozsahu objednávateľovi nahradiť. 

 

8. Záručná doba na celé Dielo je 24 mesiacov a počíta sa odo dňa vykonania diela. 

 

 

Článok VIII. 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v zmluvne dohodnutej lehote na plnenie – 

realizáciu Diela, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej 

ceny časti Diela, ktorá nebola poskytnuté v lehote, a to za každý deň omeškania 

s jeho odovzdaním bez vád Objednávateľovi. 

 

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady, má Objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela, za každý začatý deň omeškania odstránenia 

vady, a to až do odstránenia vady Diela a do jeho odovzdania Objednávateľovi bez vád. 

 

3. Objednávateľ ma tiež právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR za 

každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

 

4. Uplatnením zmluvnej pokuty objednávateľom tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa 

požadovať náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, a 

to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu a aj v prípade, že zhotoviteľ porušenie zmluvnej 

povinnosti nezavinil. Objednávateľ je oprávnený o vyúčtovanú zmluvnú pokutu podľa tejto 

zmluvy znížiť svoje záväzky voči zhotoviteľovi vzniknuté na základe tejto zmluvy, ak tieto 

zhotoviteľ do termínu určeného vo výzve objednávateľa neuhradí riadne a včas; opísané zníženie 

uskutoční objednávateľ jednostranným započítaním pohľadávky. 

 

5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci. 
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Článok IX. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme riadne dokončené Dielo a to najneskôr do troch 

pracovných dní po oznámení Zhotoviteľa o splnení predmetu zákazky – vyhotovení Diela 

a doručenej písomnej výzve na osobné odovzdanie a prevzatie Diela.  

 

2. Pri odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený  Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela a po 

výkone inžinierskej činnosti, potvrdenie o jeho riadnom výkone.  

 

3. Pokiaľ sa pri procese odovzdávania a prevzatia Diela a pri potvrdení o výkone inžinierskej činnosti  

zistí, že Dielo a výkon inžinierskej činnosti má akékoľvek vady, Objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť Dielo prevziať a to až do odstránenia zistených vád. O prevzatí alebo opodstatnenom 

odmietnutí prevzatia Diela rozhoduje Objednávateľ. 

 

4. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo, ktoré ma vady nebrániace riadnemu užívaniu Diela a pri 

preberaní Diela je Objednávateľ povinný zaznamenať v zápisnici o prevzatí Diela zistenia týchto 

vád a určiť lehotu na ich odstránenie. Úhrada vystavenej faktúry za odovzdané Dielo bude 

vykonané až po odstránení zistených vád, nedorobkov. O prevzatí alebo opodstatnenom odmietnutí 

prevzatia Diela rozhoduje Objednávateľ. 

 

 

Článok X. 

Zánik záväzkového vzťahu 

 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu - Zmluvy nastane riadnym splnením záväzkov Zmluvných 

strán a to odovzdaním a prevzatím Diela a výkonu inžinierskej činnosti bez vád a uhradením 

zmluvnej ceny za vyhotovenie  a odovzdanie Diela a za výkon inžinierskej činnosti v požadovanom 

rozsahu, forme a v stanovenej lehote. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu – Zmluvy môže nastať na základe dohody zmluvných 

strán k dohodnutému termínu, vyhotovenej v písomnej forme po jej podpísaní zmluvnými stranami, 

alebo odstúpením od Zmluvy.  

V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu – Zmluvy, Objednávateľ vysporiada 

pohľadávky Zhotoviteľa podľa Zmluvy. 

3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 

Zmluvy.  

4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES , v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,; 

b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

c) zastavenie plnenia Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie 

plnenia predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 

d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, resp. zastavenie 

konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  

e) opakované plnenie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami Diela 

a/alebo s právnymi vadami Diela 

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní o viac ako sedem 

pracovných dní, 

g) nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7 článku VI. tejto Zmluvy. 
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5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak strana, ktorá je v 

omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola 

poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať 

ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude 

považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

 

6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 

druhej zmluvnej strane. 

 

7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov  

na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide 

o nároky vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti  

za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

 

8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prevzaté Objednávateľom  

do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 

Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia tejto Zmluvy. 

 

 

Článok XI. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstva vzniku škody a licencia  

 

1. Vlastníctvo k alebo jeho časti Dielu (Projektovej dokumentácii) a k jeho riadnemu užívaniu bez 

obmedzení prechádza od Zhotoviteľa na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím Diela alebo jeho 

časti podľa tejto Zmluvy. Týmto okamihom prechádza na Objednávateľa aj nebezpečenstvo 

vzniku škody na prevzatom Diele. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela alebo jeho časti objednávateľovi prechádzajú na 

objednávateľa všetky prevoditeľné osobné (osobnostné) a/alebo majetkové práva z duševného 

vlastníctva k vyhotovenému dielu. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonáva majetkové práva autorov diela a je oprávnený uzavrieť 

licenčnú doložku. 

4. Zhotoviteľ (ako autor diela) touto zmluvou zároveň udeľuje objednávateľovi (ako 

nadobúdateľovi) súhlas na použitie diela, ako aj jeho častí v rozsahu uvedeného v tejto zmluve 

(ďalej len „Licencia“). Licencia podľa tejto zmluvy predstavuje licenciu vo význame zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „autorský zákon“). 

Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi Licenciu pre celé územie Slovenskej republiky. Zhotoviteľ 

udeľuje objednávateľovi Licenciu bez jej časového obmedzenia, minimálne však po dobu trvania 

majetkových práv autora diela v neobmedzenom vecnom alebo inom rozsahu, výlučne pre potreby 

použitia diela alebo jeho časti, a to na všetky spôsoby použitia diela alebo jeho časti uvedené 

v autorskom zákone 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnutie Licencie je už zahrnutá v cene diela. 
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6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že dielo alebo jeho časť môže objednávateľ bez osobitného súhlasu 

zhotoviteľa upravovať, meniť, spájať alebo aj zničiť. Objednávateľ v súlade s predchádzajúcimi 

vetami tohto článku zmluvy, v budúcnosti bude môcť v prípade rekonštrukcie diela alebo jeho 

časti alebo potrebnosti inej zmeny na diele alebo jeho časti, vykonať úpravy alebo iné zásahy do 

diela, alebo bude môcť v budúcnosti dať prepracovať pôvodné projekty tretej osobe bez toho aby 

bol nútený opätovne vyžiadať si súhlas zhotoviteľa alebo autorov diela alebo jeho časti. 

7. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela alebo jeho časti 

(sublicencie) v rozsahu jemu udelenej Licencie. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatnú 

sublicenciu na použitie projektových dokumentácií. 

8. Licencia podľa tejto zmluvy je udelená ako nevýhradná a zhotoviteľ je oprávnený udeľovať 

licenciu tretej osobe a má tiež právo použiť dielo. 

 

Článok XII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu touto Zmluvou založeného  

a vzniknutého, je povinná nahradiť škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže ak by  

sa preukázalo, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi  

jej zodpovednosť(§ 374 Obchodného zákonníka) danú škodu nie je povinná zmluvná strana 

uhradiť. 

 

2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu. 

 

3. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie 

právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov 

verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ 

objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.  

 

 

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené  

sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

2. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom 

Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.  

3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1   Opis predmetu zákazky, poskytuje Objednávateľ (totožný s opisom predmetu 

zákazky poskytnutom vo výzve)   

Príloha č. 2   Cena celkom za predmet zákazky (podľa prílohy č. 2 výzvy na predloženie 

cenovej ponuky), predkladá Zhotoviteľ k podpisu Zmluvy 

Príloha č. 3    Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – aktualizovaný (Podľa Prílohy 

č. 8 výzvy na predloženie cenovej ponuky), predkladá Zhotoviteľ k podpisu 

Zmluvy a vždy ak dôjde k zmene subdodávateľa 

Príloha č. 4     Poistná zmluva (kópia), predkladá Zhotoviteľ v zmysle zmluvných  

   podmienok 

 

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.  
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5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany 

sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne 

zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí 

zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité  

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného  

a vážneho súhlasu ju podpísali. 

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť Zmluvy 

nastáva dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa príslušných právnych predpisov a po schválení 

procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky poskytovateľom finančných prostriedkov 

na financovanie predmetu Zmluvy ak k takejto forme financovania dôjde a ak sa na nadobudnutie 

účinnosti Zmluvy bude vyžadovať schválenie procesu verejného obstarávania poskytovateľom 

finančných prostriedkov.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť 

predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, strana 

domáhajúca sa plnenia uplatní práva z tejto zmluvy na príslušnom všeobecnom súde v Slovenskej 

republike. 

9.  Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prehlasujú, že porozumeli ustanoveniam tejto Zmluvy, 

súhlasia s jej obsahom bez výhrad, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

V Kechneci, dňa 13.08.2021   V Kechneci, dňa 13.08.2021 

 

 
 

 

 

....................................................  .................................................... 

     JUDr. Ing. Jozef Konkoly  Ing. Ladislav Hnidiak 

 starosta obce     konateľ spoločnosti 
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  Príloha č. 1   ´´ 

Verejný obstarávateľ: Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec  

Predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné povolenie  

 a inžinierska činnosť k územnému konaniu a ku konaniu pre stavebné povolenie 

stavby „Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ 

 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmet zákazky s názvom:  „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie a  stavebné povolenie a inžinierska činnosť 
k územnému konaniu a ku konaniu pre stavebné povolenie 
stavby „Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ 

 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt realizácie stavby 
„Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ a výkon inžinierskej činnosti v nasledovnom 
rozsahu:  
 

1.1 Projektová dokumentácia dokumentácie pre územné rozhodnutie musí byť 

vypracovaná 

a dodaná v nasledovnom rozsahu : 

Textová časť:  Sprievodná správa, Súhrnná technická správa 

Výkresová časť : Celková situácia stavby (prehľadná situácia, situácia v katastrálnej 

mape, zastavovací plán s vyznačením), Vytyčovacie výkresy,  

Stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, 

predovšetkým pôdorysy, rezy , polohové a výškové usporiadanie 

stavby s presným vyznačením funkčného určenia. 

Odhad nákladov stavby 

Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtu a výkazu výmer bude 

vypracovaná a odovzdaná v rozsahu: 

- 6-tich vyhotoveniach v listinnej forme 

- 1x projektová dokumentácia (vrátane správ) v digitálnej podobe vo formáte pdf a rozpočet 

a výkaz výmer vo formáte xls na CD, DVD alebo USB nosiči, 

- 1x projektová dokumentácia (vrátane správ) v digitálnej podobe vo formáte pdf a ocenený VV – 

rozpočet a neocenený výkaz výmer – zadanie zavzorcovaný s uzamknuteľnými bunkami 

položiek (ak je to v tomto štádiu vyhotovenia PD relevantné a nevyhnutné pre územné 

konanie) vo formáte xls a pdf na CD, DVD alebo USB nosiči. 

 

1.2 Projektová dokumentácia dokumentácie pre stavebné  musí byť vypracovaná a 

dodaná v nasledovnom rozsahu : 

Textová časť:  Sprievodná správa, Súhrnná technická správa 

Výkresová časť : Celková situácia stavby (prehľadná situácia, situácia v katastrálnej 

mape, zastavovací plán s vyznačením), Vytyčovacie výkresy,  

 

Stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, 

predovšetkým pôdorysy, rezy, polohové a výškové usporiadanie stavby 

s presným vyznačením funkčného určenia. 

Dokumentácia stavebných objektov  

Nákladová časť stavby: Výkaz výmer – rozpočet, Výkaz výmer zadanie  
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Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtu a výkazu výmer bude 

vypracovaná a odovzdaná v rozsahu: 

- 6-tich vyhotoveniach v listinnej forme 

- 1x projektová dokumentácia (vrátane správ) v digitálnej podobe vo formáte pdf a rozpočet 

a výkaz výmer vo formáte xls na CD, DVD alebo USB nosiči, 

- 1x projektová dokumentácia (vrátane správ) v digitálnej podobe vo formáte pdf a ocenený VV – 

rozpočet a neocenený výkaz výmer – zadanie zavzorcovaný s uzamknuteľnými bunkami 

položiek vo formáte xls a pdf na CD, DVD alebo USB nosiči. 
 

1.3 Výkon inžinierskej činnosti  
- za účelom zabezpečenia vyjadrení k územnému konaniu – mimo majetko-právnych vzťahov a 

inžinierska činnosť k podaniu dokumentácie na územné rozhodnutie pre stavbu „Kechnec – 

Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“  

- inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vyjadrení k stavebnému konaniu – mimo 

majetko-právnych vzťahov a inžinierska činnosť  k podaniu dokumentácie  na stavebné povolenie 

v rozsahu podľa príslušných predpisov, tak aby výkon inžinierskej činnosti smeroval k vydaniu 

územného rozhodnutia a rozhodnutia o stavebnom povolení stavby „Kechnec – Rozšírenie 

kanalizácie a vodovodu“ 

Súčasťou predmetu zákazky je aj nevyhnutné  geodetické zameranie  staveniska. 
 

Pri vyhotovení projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie 

a pri výkone inžinierskej činnosti je potrebné zohľadniť a akceptovať členenie stavby na 

stavebné objekty a prevádzkové súbory:  

• SO 01 - rozšírenie splaškovej kanalizácie – rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Kechnec 

v dĺžke cca 600 m 

• SO 02 - rozšírenie dažďovej kanalizácia  v rámci daného objektu v obci Kechnec v dĺžke cca 600 m 

• SO 03 - rozšírenie vodovodu – rozšírenie  verejného vodovodu  v obci Kechnec v dĺžke cca 700 m 

• SO 04 - rozšírenie inžinierskych sietí pre plyn v obci Kechnec v dĺžke cca 600 m 

• SO 05 - rozšírenie inžinierskych sieti pre elektrinu v obci Kechnec v dĺžke cca 600 m 

• SO 06 - rozšírenie  verejného osvetlenia v obci Kechnec  cca 600 m  

• SO 07 - prístupová cesta a chodník  

všetko pre novostavebný obvod na východe k. ú. Kechnec. 
 

Nevylučuje sa zmena m sietí a to podľa aktuálneho zameraného stavu.  

 

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie a výkon 

inžinierskej činnosti bude plniť zhotoviteľ so zohľadnením rozsahu v zmysle uznesenie 

obecného zastupiteľstva č. 28/2021 zo dňa 12. 05 2021. kde je deklarovaný rozsah 

predmetu zákazky nasledovne:  
 

Uznesenie č. 28/2021 
 

OZ obce Kechnec schvaľuje vypísanie výberového konania na dodávateľa 
projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v rozsahu tendrovej 
dokumentácie na realizáciu inžinierskych sietí  (vodovod, splašková kanalizácia 
vrátane prípojok, dažďová kanalizácia, cesta, chodníky, plyn, elektrina, verejné 
osvetlenie) pre novostavebný obvod za cintorínom a novostavebný obvod na východe 
k.ú. Kechnec. 

 

 

 

 

 



Strana 18 z 21 
 

Príloha č. 2 

 

 
Verejný obstarávateľ: Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec  
Predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné povolenie a inžinierska činnosť k územnému konaniu a ku konaniu pre stavebné povolenie stavby „Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ 

 
 

Informácie potrebné pre určenie PHZ – návrh ceny - návrh na plnenie 

kritéria  

na vyhodnotenie cenových ponúk  

Predkladá  hospodársky subjekt - uchádzač 

Obchodné meno alebo názov uchádzača: Enviroline, s.r.o., Košice 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Svätoplukova 37 

IČO:  31 713 645 DIČ:  2020 483 883 IČ DPH:  SK 2020 483 883 

Pozícia platcu dane z pridanej 
hodnoty: 

 

Štatutárni zástupcovia: 

Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby: 

e-mail: Telefón: 

Ing. Ladislav Hnidiak 
enviroline@enviroline.s
k 

0911 44 77 91 

 
Informácie potrebné pre výpočet PHZ – návrh ceny - návrh na plnenie kritéria na 

vyhodnotenie cenových ponúk  
  

Kritérium:  
„Cena celkom za predmet zákazky“ 

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v EUR  
bez DPH  

DPH % 
/EUR 

Cena v EUR 
s DPH  

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk  
 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa 
rozumie celková konečná zmluvná cena 
za uskutočnenie celého predmetu 
zákazky - súčet cien za  

- vyhotovenie PD pre územné 
rozhodnutie 

- inžiniersku činnosť k podaniu 
dokumentácie  na územne 
rozhodnutie   

- vyhotovenie PD pre stavebné 
povolenie  

- inžiniersku činnosť k podaniu 
dokumentácie  pre stavebné 
povolenie   

všetko v rozsahu podľa opisu predmetu 
zákazky a vypočítaná spôsobom uvedeným 
vo výzve. Ak uchádzač nie je platcom DPH, 

uvedie cenu celkom bez DPH a sadzbu DPH 0 

18.900,- 3.780,- 22.680,- 

mailto:enviroline@enviroline.sk
mailto:enviroline@enviroline.sk
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V Košiciach dňa 13.08.2021 
 

 

Za uchádzača 

 

 

 

Meno oprávnenej osoby uchádzača:    Ing. Ladislav Hnidiak 

 

 

 

 

Podpis oprávnenej osoby uchádzača  .................................................................. 

 

%.  

Kritérium: „Cena celkom za predmet 
zákazky“  
v členení podľa časti predmetu zákazky  

Návrh na plnenie kritéria: 

Cena v EUR  
bez DPH  

DPH % 
/EUR 

Cena v EUR 
s DPH  

1.1 Cena za vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre územné 
rozhodnutie 

7.000,- 1.400,- 8.400,- 

1.2 Cena za inžiniersku činnosť 
k podaniu dokumentácie  na územne 
rozhodnutie  : 

500,- 100,- 600,- 

1.3 Cena za vypracovanie projektovej  
dokumentácie pre stavebné 
povolenie  

 

  10.900,- 2.180,- 13.080,- 

1.4 Cena za inžiniersku činnosť 
k podaniu dokumentácie  pre 
stavebné povolenie 

500,- 100,- 600,- 
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Príloha č. 3  

 

Verejný obstarávateľ: Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec  

Predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné povolenie  

 a inžinierska činnosť k územnému konaniu a ku konaniu pre stavebné povolenie 

stavby „Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ 

 
Predkladá uchádzač 

 
Obchodný názov spoločnosti: Enviroline s.r.o., Košice 

Sídlo alebo miesto podnikania: Adresa:  Svätoplukova 37 

PSČ:  040 01  Obec:  Košice Štát:  SR 

IČO: DIČ: IČ DPH: 

31 713 645 2020 483 883 SK 2020 483 883 

 
Ako uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku na predmet zákazky:“ 
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné 
povolenie a inžinierska činnosť k územnému konaniu a ku konaniu pre stavebné 
povolenie stavby „Kechnec – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ 
 

vyhlasujem ku dňu jej predloženia, že: 
 
a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je 

vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny 
subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli 
uvedené vo výzve),  

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 
 
1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:  
 

20 %, t. z. 3.780,- EUR bez DPH 
 

2. Navrhovaní subdodávatelia:1  

Obchodné meno 
subdodávateľa: 

Adresa sídla 
subdodávateľa 

IČO Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum 
narodenia 

Ing. Róbert Bernát 
Pustá dolina 18,  
Prešov 

17155541 Ing. Róbert Bernát 

Klima – Teplo 
designg, s.r.o. 

Hroncova 3 , Košice 44294476 Ing. Rastislav Roman 

    

 

 
1 Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – 

(budem/nebudem využívať subdodávky) 
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3. Predmety subdodávok:1 

 

Obchodné meno 
subdodávateľa  

Predmet subdodávky  Hodnota 

subdodávky  

(v %)  

Hodnota 

subdodávky  

(v € s DPH)  

Ing. Róbert Bernát 
Projektant pre prístupovú cestu a 
chodník 

10 1.890,- 

Klima – Teplo 
designg, s.r.o. 

Projektant pre plynové siete 10 1.890,- 

    

 
Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácii ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo 
v priebehu plnenia zákazky.  

 
 
V Košiciach, dňa 13.08.2021 
 

Za uchádzača : 

Meno oprávnenej osoby uchádzača: Ing. Ladislav Hnidiak 

 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: .............................................................. 

  


