Zmluva o dielo
Túto zmluvu o dielo (ďalej iba ,,zmluva“ v príslušnom tvare) uzatvárajú podľa podmienok
ustanovených § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej iba ,,zákon“ v príslušnom tvare) a § 289 a nasl. zákona a v súlade so zák.
č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a za osobitných podmienok dojednaných v zmluve
1. Obec Petrovce
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
tel.:
e-mail:

Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
00 332674
2020630315
VÚB
SK82 0200 0000 0026 6595 3358
Ing. Ján Jenčo, starosta obce
+421 574452321
starosta@obecpetrovce.sk

(ďalej iba ,,objednávateľ“ v príslušnom tvare)
a
2./ Ing. Anton Pavúk
So sídlom: 094 21 Nižný Hrabovec 309
štatutárny zástupca: Ing. Anton Pavúk
tel.:
0915 703 703
e-mail:
an.pavuk@gmail.com
IČO:
10805672
DIČ:
1020771928
IČDPH:
SK1020771928
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu:
SK33 0200 0000 1414 2632
(ďalej iba ,,zhotoviteľ“ v príslušnom tvare)
(alebo ďalej spolu ako ,,zmluvné strany“ v príslušnom tvare alebo jednotlivo ako ,,zmluvná
strana“ v príslušnom tvare)
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na základe úspešnosti zhotoviteľa v procese prieskumu
trhu na zákazku zadávanú postupom podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom:
“Areál IBV Petrovce - zhotovenie projektovej dokumentácie“.
(ďalej iba ,,dielo“ v príslušnom tvare).
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Čl. II
Výsledok diela určený v zmluve
1. Obsah projektovej dokumentácie v primeranom rozsahu pre projekt pre územné rozhodnutie
o umiestnení stavby, stavebné povolenie a realizáciu dopravnej a vodohospodárskej stavby
podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti
UNIKA Bratislava:
a) Sprievodná správa, súhrnná technická správa
b) Celková situácia stavby, koordinačný výkres
c) Dokumentácia a stavebné výkresy objektov
d) Celkové a podrobné náklady stavby, položkovitý rozpočet nákladov stavby, položkovitý výkaz
výmer
e) Doklady

2. V cene za dielo musí byť zahrnutá odplata za poskytnutie komplexnej služby tzv.
inžinieringu,
t. j. zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov spojených so získavaním rozhodnutí,
stanovísk alebo povolení dotknutých orgánov, ak je to relevantná podmienka zhotovenia
samotného diela podľa dodanej vypracovanej projektovej dokumentácie.
3. Zhotoviteľ súhlasil s uzavretím zmluvy, že dodá objednávateľovi dielo v nasledovnej
podobe: vytlačená projektová dokumentácia v 5 exemplároch, vytlačený rozpočet / výkaz
výmer
v 2 exemplároch a CD s formátom súborov výkresov PDF a DWG, rozpočtu a výkazu
výmer vo formáte XLS v 1 exemplári.
4. Lehota na dodanie kompletnej dokumentácie:
- pre územné rozhodnutie o umiestnení stavieb je do 30 dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

o dielo; následne úspešný uchádzač zabezpečí súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
a všetkých účastníkov konania podľa stavebného zákona ku projektu stavby, pričom správne poplatky
platí verejný obstarávateľ.
- pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb je do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia o umiestnení stavieb.

1.

2.
3.
4.
5.

Čl. III
Spôsob vykonávania diela
V súlade s § 537 ods. 3 zákona sa zhotoviteľ výslovne zaväzuje plniť pokyny objednávateľa
a to predovšetkým zapracovávať požiadavky na dielo vyplývajúce zo zmluvy
a v súlade v súlade s platnými technickými normami, záväznými právnymi predpismi
a nariadeniami, technickými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa. Pokyny
doručuje objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na adresu an.pavuk@gmail.com.
V súlade s § 546 ods. 2 zákona sa poskytnutia preddavkov na cenu za dielo nedojednávajú.
V súlade s § 548 ods. 1 zákona sa dojednáva čas zaplatenia diela na 30 dní po odovzdaní
diela a konečnej faktúry za dielo zhotoviteľom objednávateľovi.
Pri potrebe prác naviac, ktoré prevyšujú zmluvou dojednanú cenu diela, nemôže dôjsť
k navýšeniu ceny diela.
Pri prácach menej sa dodatok k zmluve nevyžaduje. Tie sa len percentuálnym podielom
preberú a znížia o daný počet percent cenu diela pri jeho fakturácii.
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Čl. IV
Vykonanie diela a cena diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške:
CENA v EUR bez DPH:
38.000,00 €
20 % DPH v EUR:
7.600,00 €
CELKOVÁ CENA v EUR s DPH: 45.600,00 €
V súlade s § 541 zákona sa zmluvné strany dohodli, že cena za dielo je konečná, vrátane
všetkých vecí a náležitostí, ktoré zhotoviteľ obstará pre zhotovenie diela.
2. V súlade s § 554 zákona sa určuje osobné odovzdanie diela zhotoviteľom objednávateľovi
na Obecnom úrade v Petrovciach, teda na adrese: Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad
Topľou a to v úradných hodinách úradu po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí
odovzdania diela so starostom obce tel. č.: 0901 919 955. Povinnosť dohodnúť si stretnutie
odovzdania diela spadá na zhotoviteľa.
3. Platba za dielo prebehne bankovým prevodom na základe faktúry zhotoviteľa, ktorá musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Meno alebo obchodný názov,
b) sídlo
c) IČO, DIČ alebo IČ DPH,
d) dátum uzavretia tejto zmluvy,
e) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
f) názov banky a IBAN účtu zhotoviteľa,
g) fakturovanú sumu s DPH, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak bez DPH s riadnym
uvedením tejto skutočnosti,
h) označenie diela,
i) pečiatku a podpis zhotoviteľa.
4. V súlade s § 556 zákona sa dielo považuje za vykonané v momente, keď spĺňa všetky
náležitosti dohodnuté v zmluve.
5. V súlade s § 558 zákona súhlasí zhotoviteľ s tým, aby bolo dielo použité na všetky účely
vyplývajúce z Čl. II zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v procese prípravy a realizácie diela, t. j. aj pri
procese verejného obstarávania na dielo samotné.
Čl. V

Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu 100,- EUR za
každý deň omeškania do dania diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 2 000,EUR, ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy jednostranne bez písomnej dohody
s objednávateľom.
Čl. VI

Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvných vzťahov
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká bez pokút uvedených v Čl. V tejto zmluvy
výlučne v prípade, že sa zmluvné strany písomne dohodnú na zániku zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu, ak sa
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a) zhotoviteľ dostane do reštrukturalizácie,
b) zhotoviteľ dostane do konkurzného konania,
c) zásadným spôsobom zmení vlastnícka štruktúra zhotoviteľa,
d) zhotoviteľ omešká v dodaní diela o viac ako 45 kalendárnych dní,
e) zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje zmluvu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez
uvedenia dôvodu, ale bude to podliehať sankcii podľa čl. V ods. 2 tejto zmluvy.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia príslušnými zákonmi Slovenskej
republiky, upravujúcimi problematiku zmlúv o dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno upravovať výlučne písomnými
dodatkami.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
c) Úrad vládneho auditu;
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení
platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci
kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva je vyhotovená
v dvoch rovnopisoch.
5. Jeden si ponechá objednávateľ a jeden si ponechá zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu neuzatvorili pod nátlakom alebo za
znevýhodnených podmienok. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy si riadne prečítali
a so všetkými náležitosťami zmluvy súhlasia, na znak čoho ju podpísali.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
8. Zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
V Petrovciach, 31.1.2022
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

...............................................
Ing. Ján Jenčo

...............................................
Ing. Anton Pavúk

starosta obce Petrovce

konateľ
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