
                                                              

ZMLUVA O DIELO 

číslo zmluvy:  ...............................

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1   OBJEDNÁVATEĽ: Obec Vojčice
Sídlo: Obecný úrad, P. O. Hviezdoslava 408

076 22 Vojčice
IČO: 00332135
DIČ: 2020741272
Zastúpený: Mgr. Vlastimil Kiral-Varga - starosta
Telefón/Mobil: 00421 56 676 1138
E-mail: referent@obecvojcice.sk

1.2   ZHOTOVITEĽ: Enviroline, s.r.o., Košice
Sídlo: Svätoplukova 37, 040 01 Košice
Právna firma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31713645
DIČ: 2020483883
IČ DPH: SK2020483883
Zapísaný v obchodnom registri: OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 6709/V 
Konateľ: Ing. Ladislav Hnidiak
Telefón/Mobil: 00421 911 44 77 91, 00421 911 44 77 91
E-mail: enviroline@enviroline.sk

II. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom tejto zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením 
na nezrealizovanú časť stavby:

„Vojčice - Kanalizácia“ 
v rozsahu cca 3900 m.

2.2 Projektová dokumentácia bude vypracovaná na základe vykonaného geodetického zamerania na úrovni 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu v nasledovnom rozsahu:

- Sprievodná správa 
- Súhrnná technická 
- Prehľadná situácia
- Situácia v katastrálnej mape
-    Dokumentáciu stavebných objektov
- Nákladová časť (Výkaz + Rozpočet)

2.3 Ako podklad pre vypracovanie predmetu plnenia tejto zmluvy bude slúžiť pôvodná projektová  
dokumentácia „Vojčice – Kanalizácia“ z roku 1992,  aktuálne geodetické zameranie vykonané 
zhotoviteľom v priebehu prác na predmetnej projektovej dokumentácií a rokovania s objednávateľom. 

III. PRÁVNY PREDPIS PRE UZAVRETIE ZMLUVY

3.1 Táto zmluva je uzatvorená podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov.

3.2 Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo 
nezhody pri jej interpretácií alebo realizácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou 

zmluvných
strán.
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IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ÚHRADA SÚVISIACICH 
NÁKLADOV

4.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

4.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo Obchodný 
zákonník.

4.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné 
porušenie zmluvy, alebo z dôvodov osobitného zreteľa ako je vyhlásenie konkurzu na majetok 
zhotoviteľa, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo vstup do 
likvidácie zhotoviteľa.

4.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, 
vzniká zhotoviteľovi nárok fakturovať práce objednávateľovi v rozsahu skutočne vykonaných prác ku 
dňu zrušenia  (odstúpenia) tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 8.1 tejto zmluvy.

V. TERMÍN PREDMETU PLNENIA

5.1 Termín dodania projektovej dokumentácie podľa čl. 2.2:
 do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

VI. MIESTO A SPOSOB PREVZATIA SLIŽBY

6.1 Predmet zmluvy je splnený odovzdaním v 6-tich vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie 
v rozsahu čl. 2.2 tejto zmluvy objednávateľovi.

VII. ODMIETNUTIE DODÁVKY

7.1 Objednávateľ môže dodanú dokumentáciu odmietnuť najneskôr do 7 dní od dodania, pokiaľ nespĺňa 
požiadavky uvedené v zmluve a požiadavky na rozsah predmetnej dokumentácie podľa Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien  projektových prác a inžinierskych činnosti – vydala – UNIKA Bratislava 
2021.

VIII. CENA PREDMETU PLNENIA

8.1 Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie podľa predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2.2 tejto zmluvy 
je stanovená, podľa §3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a neskorších predpisov‚ na základe 
predloženej ponuky.

- bez DPH:       12.800,- €
- DPH – 20%:               2.560,- €
- cena spolu (vrátane DPH):            15.360,- €

slovom: Päťnásťtisíctristošesťdesiat eur

IX. MOŽNOSŤ A ÚPRAVA CENY

9.2 Zmena ceny predmetu zmluvy sa môže meniť iba z dôvodu rozšírenia alebo zmeny predmetu diela na 
základe požiadavky objednávateľa.
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X. PLATOBNÉ PODMIENKY

10.1 Cenu podľa čl. VIII. tejto zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a 
odošle objednávateľovi.

10.2 Zhotoviteľ bude predmet plnenia fakturovať po odovzdaní predmetu zmluvy v rozsahu  podľa čl. 2.2 
tejto zmluvy.

10.3 Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu t.j. bude obsahovať nasledovné údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby (objednávateľa a zhotoviteľa)
- adresu, IČO a IČ DPH 

- číslo faktúry
- číslo zmluvy o dielo
- deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba vykonaná
- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú čiastku
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby

10.4 Faktúra bude mať splatnosť 30 dní.

XI. ZÁRUKY

11.1 Záručná doba na dodanú dokumentáciu je 2 kalendárne roky.
 
11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa, 
že kvalita vykonaného vecného plnenia predmetu zmluvy bude zodpovedať platným zákonom, 
vyhláškam, všeobecným platným predpisom, technickým a odborným normám.

XII. PRAVNE VZŤAHY A DOSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY

12.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady dokumentácie uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy.

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady bezodkladne, najneskôr do 15 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa.

12.3 V prípade neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo zo strany objednávateľa môže druhá strana 
uplatniť zmluvné pokuty resp. náhradu škôd podľa čl. XIII tejto zmluvy.

XIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

13.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. 2.2 v termíne podľa čl. 5.1 môže objednávateľ 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý deň omeškania.

13.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutom termíne podľa čl. 12.2, ktorú uplatnil objednávateľ 
v rámci reklamácie po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa, môže 
objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dohodnutej ceny podľa čl. 8.1 tejto zmluvy za 
každý deň omeškania.
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13.3 Ak objednávateľ sa omešká so zaplatením faktúry alebo jej časti, môže si zhotoviteľ uplatniť úrok z 
omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

XIV. RIEŠENIE SPOROV

14.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku, ak 
nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala 
súd o rozhodnutie.

XV. OSTATNÉ USTANOVENIA

15.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, predmet zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce z tejto 
zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené 
výslovným súhlasom zhotoviteľa. 

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej 
zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, 
riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

16.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

16.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po túto dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 
podala. 

16.4 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá objednávateľ a jednu 
zhotoviteľ.

Vo Vojčiciach dňa  ...............................................................

Za objednávateľa:

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce ...............................................................

Za zhotoviteľa:

Ing. Ladislav Hnidiak – konateľ spoločnosti ...............................................................
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