
ZMLUVA O DIELO 

Č. 01/2014 

Uzavretá podľa ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie 

dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR), na stavebné povolenie (DSP), na realizáciu 

stavby (DRS). 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ:    Ing. Peter Sabol 
     Karpatská 15 
     080 01 Prešov 
 V zastúpení:   Ing. Peter Sabol 
 Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
 č. účtu:     735841572/0200 

Identifikačné číslo (IČO):  10739220 
Daňové reg. Číslo (DIČ):  1020982908 
Identifikačné číslo pre DPH:  SK 1020982908 

 
1.2 Objednávateľ:   Obec Zemplínske Jastrabie,  

     Hlavná 27/61,  

     076 05  Zemplínske Jastrabie  

 V zastúpení:   Miroslav Maďar, starosta obce   

Bankové spojenie:   Prima banka, a.s. 
 Číslo účtu:    4326255001/5600 – predfinancovanie 
     4326256004/5600 - refundácia 

Identifikačné číslo (IČO):  00332216 
Daňové reg. Číslo (DIČ):  2020773634 
Identifikačné číslo pre DPH:  neplatca 

 

Čl. 2. Predmet zmluvy 

2.1   V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve pre objednávateľa zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej 

dokumentácie k stavbe „Kompostáreň bioodpadu“ pre projekt „Centrum zhodnocovania 

BRKO v Zemplínskom Jastrabí“ realizovaného z fondov EÚ v rámci Operačného Programu 

Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo Opatrenie 4.1 - Odpadové 

hospodárstvo.  

2.2  Rozsah predmetu zmluvy je:  Zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe 

 „Kompostáreň bioodpadu“ pre projekt „Centrum zhodnocovania BRKO v Zemplínskom 

 Jastrabí“. 

 

 



Obsah a rozsah projektovej dokumentácie bude nasledovný a bude dodaný vo ôsmich 

vyhotoveniach:   

 

SO-01 - Spevnená plocha 

SO-02 – Prístrešok a projekt požiarnej ochrany 

SO-03 - Žumpa(jimka) 

SO-04 - HGV - hydrogeologický vrt 

SO-05 - Oplotenie 

SO-06 - ELI – Diesel agregát 

SO-07 - Spevnená plocha - vjazd a výjazd vozidiel 

Technologická časť /technologický projekt 

– podrobný popis technológie  

- technologický proces kompostovania 

- vstupné surovinové zdroje kompostu 

- legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva 

Výškopis a polohopis 

Porealizačné - geodetické zameranie stavby  

Počet vyhotovení: 

- 8x paré,  

- celkové náklady stavby vrátane položkovitého rozpočtu v programe Excel 2x v listinnej 

podobe a 1x v elektronickej podobe - na CD. 

 

   

     Čl. 3. Cena diela 

 

3.1  Cena za predmet zmluvy v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. v znení zákona č. 196/2000 Z.z. 
o cenách v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy k termínu podpísania zmluvy činí: 

Cena bez DPH:   14 500,00€ 

DPH 20%:    2 900,00 € 

Cena celkom s DPH: 17 400,00 € 

 Slovom:  sedemnásťtisíc štyristo eur.  

 

Čl. 4. Termín, miesto a spôsob plnenia 

4.1 Termín spracovania a odovzdania predmetu zmluvy: najviac 3 mesiace odo dňa uzavretia 
 zmluvy 
 
  
4.2 Zhotoviteľ odovzdá spracovaný projekt v mieste sídla zhotoviteľa, v rozsahu uvedenom v čl. 2 

predmet zmluvy bod 2.2, objednávateľovi. 
 

 



Čl. 5. Platobné podmienky 

5.1 Zhotoviteľ má právo fakturovať predmet diela - vypracovanie realizačnej projektovej  

 dokumentácie k stavbe „Kompostáreň bioodpadu“ pre projekt „Centrum 

 zhodnocovania BRKO v Zemplínskom Jastrabí“ po jej protokolárnom  odovzdaní 

 objednávateľovi. 

5.2 Cena za predmet zmluvy bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po 
 splnení a odovzdaní predmetu zmluvy podľa článku 2 Predmet zmluvy. 

5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opraveného dokladu. 

5.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch je 
objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
predmetu zmluvy za každý, aj za každý deň omeškania. 

5.5 V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za predmet plnenia je 
zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý 
deň omeškania. 

 
5.6 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi 
 

 

Čl. 6. Záručné podmienky a zodpovednosť 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to že predmet ZoD je vyhotovený podľa podmienok zmluvy a že 
bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

6.2 Pre stanovenie záručnej doby platia platné predpisy SR. Začína plynúť dňom odovzdanie 
projektovej dokumentácie objednávateľovi podľa preberacieho protokolu. 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov, 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaloženej všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.4 Ak ide o vadu, za ktorú zhotoviteľ zodpovedá, objednávateľ ma právo na bezplatné 
odstránenie vady. 

6.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadne vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej 
 s objednávateľom. 

 
6.6 „Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 
 kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 004/4.2MP/2013, a to 
 oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú 
 najmä: 

a) Poskytovateľa ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 



e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ“. 
 
 

Čl. 7. Záverečne ustanovenia 

7.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom znení a ďalšími všeobecne platnými 
predpismi Slovenskej republiky. 

7.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými 
zástupcami zmluvných strán. 

7.3  Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
 previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

7.4  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
 nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V prípade potreby predĺženia 
 zmluvného vzťahu bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, ktorý upraví predĺženie 
 zmluvného vzťahu.  

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ 
obdrží 1 rovnopis. 

7.6 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej 
obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola 
dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho 
pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Zemplínskom Jastrabí, dňa  

 

 

 

 

Zhotoviteľ: ...................................   Objednávateľ:.................................... 

V zastúpení: Ing. Peter Sabol   V zastúpení: Miroslav Maďar – starosta obce 


