
ZMLUVA O DIELO 042019

int.č.: 5/2019
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ
Názov: OBEC  TVRDOŠOVCE
Sídlo: Novozámocká cesta 56, 941 10  TVRDOŠOVCE
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK58 5200 0000 0000 0888 4891
IČO: 00309 338
DIČ: 202 106 0811
IČ DPH: 
Zastúpený: Ing. Marián Tóth, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Názov: STOMON s.r.o. 
Sídlo: Slovenská 23/B, 940 02 Nové Zámky
Bankové spojenie: Sberbank a.s., SWIFT: LUBA SKBX
IBAN: SK92 3100 000 000 1000060569
IČO: 35927291
IČ DPH: SK2021981874
Zastúpená: Mgr. Štefan Prešinský, konateľ

Zapísaný  v obchodnom  registri:  OR  Okresného  súdu  Nitra.,  oddiel  Sro,  vložka  č.  16450/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“) na predmet zákazky Projektová dokumentácia rekonštrukcie miestnej komunikácie – cesta 
do Jánošíkova v k.ú. Tvrdošovce ”.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre   
         objednávateľa a objednávateľovi odovzdá nižšie špecifikované dielo:

    Projektová dokumentácia stavby „PD rekonštrukcie miestnej komunikácie – cesta do Jánošíkova
    v  k.ú. Tvrdošovce ”

podľa cenovej ponuky  - (príloha č. 1).
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2.2      Dielo bude pozostávať z:
Vyhotovenia projektovej dokumentácie pre stavbu „Projektová dokumentácia stavby „PD 
rekonštrukcie miestnej komunikácie – cesta do Jánošíkova v k.ú. Tvrdošovce“

      Projektová dokumentácia bude zhotovená v rozsahu cenovej ponuky ( príloha č.1).

2.3     Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi pred začatím prác písomne odovzdá zameranie
           inžinierskych sietí.

2.4 Obe  zmluvné  strany  prehlasujú,  že  súhlasia  s  dohodnutým  predmetom  zmluvy  podľa 
predchádzajúceho odseku.

2.5   Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
         cenu a poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

2.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo samostatne, s odbornou starostlivosťou, riadne v súlade
       s požiadavkami objednávateľa v zmysle tejto zmluvy a výzvy na predloženie cenovej ponuky 
       a vykonať dielo na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok uvedených v tejto
       zmluve.

2.7    Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy,
         vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií a ostatné nariadenia vzťahujúce sa 
         k predmetu a zhotoveniu diela.

2.8    Predmetom zmluvy nie je vypracovanie  akýchkoľvek špeciálnych  posudkov, ak by ich 
         niektorý  účastník výstavby žiadal ako  podklad k vydaniu svojho stanoviska k projektovej
         dokumentácii.

III.
Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a to PD stavby v termíne do 30 dní od podpisu zmluvy  
           a dodania požadovaných podkladov v zmysle článku II. bod 2.3. Objednávateľ preberie 
           zhotovené dielo o čom spíšu obidve strany zápis.

3.2 Zhotoviteľ  mešká  ak  riadne  a v dohodnutom termíne neukončí  plnenie podľa tejto zmluvy a to 
až do doby  poskytnutia riadneho plnenia.

3.3 Zhotoviteľ   nemešká,   pokiaľ   nemôže   plniť   svoj   záväzok   v   dôsledku   meškania  
objednávateľa.      

3.4 Zodpovednosť  zmluvných  strán  za  škodu,  omeškanie,  resp.  čiastkové  alebo  úplné  neplnenie  
zmluvnej  povinnosti  je  vylúčená,  ak  sa  tak  stalo  v dôsledku  vyššej  moci,  resp. 
nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností. Vyššou mocou sa rozumie výnimočná udalosť 
alebo okolnosť.

3.5   Ak zhotoviteľ vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť vyzve objednávateľa k jeho prevzatiu.  
Objednávateľ sa  zaväzuje prevziať dielo,  resp.  jeho časť do 3 dní  od oznámenia skutočnosti 
o ukončení a odovzdaní diela, resp. jeho časti, t.j. objednávateľ sa zaväzuje prevziať plnenie aj 
v skoršom ponúknutom termíne.

IV.
Cena diela

4.1    Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v zmysle prílohy č.1, tejto ZOD
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          s tým, že zmluvné strany si dohodli cenu za dielo ako pevne dohodnutú cenu, ktorú predstavuje
          suma: 7 090,- € (slovom sedemtisícdevädesiat eur), ku ktorej bude účtovaná daň z pridanej 
          hodnoty v aktuálne platnej a účinnej sadzbe.
4.2    Priebeh fakturácie:  pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela
          Splatnosť faktúr:  15 dní       
          Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi má 

objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným 
vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
odo  dňa  doručenia  novej  faktúry  objednávateľovi.  Po  ukončení  predmetu  plnenia  vyzve 
zhotoviteľ objednávateľa písomne na prevzatie predmetu plnenia, ktorý sa objednávateľ zaväzuje 
prevziať najneskôr do 3 dní po obdržaní písomnej výzvy.

4.3 Cenová ponuka zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, výkaz  
výmer, rozpočet.

4.4 Dokumentácia bude odovzdaná objednávateľovi  vytlačená v 6 exemplároch. Dokumentácia bude 
odovzdaná objednávateľovi aj  v elektronickej podobe, a to textová časť vo formáte .doc (Word ),  
tabuľky vo formáte.xls (Excel) a výkresy vo formáte.pdf

4.5 O prevzatí diela, alebo jeho časti vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, ktorý potvrdia  
oprávnené osoby.

4.6 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného diela po uhradení faktúry podľa ods. 4.2 tohto 
článku  zmluvy.  Objednávateľ  je  povinný  zabezpečiť  účinnosť  tejto  výhrady vlastníctva  voči  
tretím osobám. V prípade porušenia tohto záväzku objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za 
škodu.

V.
Súčinnosť objednávateľa a zhotoviteľa a vady diela

5.1. Objednávateľ  je  povinný  vyvinúť  úsilie  na  vytvorenie  podmienok  realizácie  zmluvy,  ktoré 
vyplývajú z jeho zmluvného postavenia, predovšetkým poskytnúť zhotoviteľovi bez problémov 
súčinnosť,  ktorá  je   potrebná  pre  vecné,  obsahové,  kvalitatívne  a  kvantitatívne  realizovanie 
výkonov a ich úspešné plnenie, poskytnutia potrebných konzultácií a včasné, úplné a pravdivé 
poskytovanie  podkladov pre  zhotoviteľovu  činnosť,  a  to  buď osobne,  alebo  prostredníctvom 
poverených osôb.

5.2. Objednávateľ  poveruje  ako  kontaktnú  osobu  prioritne  Ing.  Mariána  Tótha,  starostu  obce, 
starosta@tvrdosovce.sk  počas celej doby realizácie diela.

VI.
Zodpovednosť za vady, záruka

6.1 Zodpovednosť  zmluvných  strán  za  škodu, omeškanie,  resp. čiastkové  alebo  úplné  neplnenie 
zmluvnej povinnosti je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci, resp. nepredvídateľných 
a neodvrátiteľných  okolností. Vyššou mocou sa rozumie výnimočná  udalosť  alebo okolnosť.

                                            
6.2 Zhotoviteľ  zodpovedá za  škodu v zmysle § 373. Obchodného zákonníka  pre  prípad  meškania  

z dodania predmetu zmluvy voči zmluvne dohodnutému času plnenia, pričom zmluva a zmluvne  
dohodnuté podmienky zostávajú v platnosti aj pri uplatnenej náhrade škody zo strany 
objednávateľa.
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VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť a obsahu tejto zmluvy vo vzťahu k tretím 
osobám.

7.2 Táto  zmluva  nadobudne  platnosť  dňom  jej  podpísania  zástupcami  oboch  zmluvných  strán, 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovej stránke obce.

7.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami k zmluve.

7.4 Právne  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného 
zákonníka  a ostatnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  platnými  v Slovenskej 
republike.

7.5 Akékoľvek spory a  nároky vyplývajúce  z  tejto  zmluvy alebo  s  ňou súvisiace sa  budú riešiť 
predovšetkým rokovaním a  dohodou zmluvných  strán  v  dobrej  viere  a  s  dobrým úmyslom. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z tejto  
zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný 
súd.

7.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 
oboznámili,  pričom  všetky  ustanovenia  zmluvy  sú  im  zrozumiteľné  a  dostatočne  určitým 
spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni  
ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich 
spôsobilosť nie je ničím obmedzená, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujú svojimi podpismi.

7.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie 
a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Tvrdošovciach, dňa: ......................           Nových Zámkoch, dňa: ............................

  

------------------------------                                            --------------------------------
        objednávateľ                         zhotoviteľ
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Príloha č.1  

Dodávateľ:                                                           Odberateľ:
STOMON s.r.o.                                                   Obec Tvrdošovce
Slovenská 23/B, 940 02 Nové Zámky                Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce 
Tel./ mail  0905769240 / stomon@stomon.sk    livia.borbelyova@tvrdosovce.sk     
Výpis z OR ......                                                                     
Oddiel: Sro          Vložka č. 16450/N  
Bankové spojenie: ČSOB, SK 0375000000004002199816
                                

Cenová ponuka
Predmet zákazky:
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie do časti 
obce Jánošíkovo v   k.ú. Tvrdošovce “, v rozsahu približne 10000 m2. Cestná komunikácia sa 
nachádza v kat.ú. Tvrdošovce na parcele E-KN č. 3427/1 – druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria o celkovej výmere 14697 m2 zapísaná na  LV č. 6537, parcela E-KN č. 8310 – druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 11757 m2 zapísaná na LV č. 6537 a 
parcela E-KN č. 5097 – druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7593 
m2 na LV č. 6537 pre k. ú. obce Tvrdošovce. 
Zákazka zahŕňa tiež vyhotovenie výkazu výmer a rozpočtu stavby, ďalej geodetické 
zameranie, výškopis a polohopis parciel dotknutých stavbou.

   A/  Cena PD                                                                                     5 200,00
   B/  Výkaz výmer                                                                                 250,00 
   C/  Rozpočet stavby                                                                            300,00
   D/ Geodetické zameranie / výškopis a polohopis /                          1 340,00    

     Náklady spolu:

Spolu       7 090,00
DPH 20%       1 418,00
Spolu s DPH       8 508,00 €
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 Dokumentácia
      Dokumentácia bude odovzdaná objednávateľovi vytlačená v 6 exemplároch.
      Dokumentácia bude odovzdaná objednávateľovi aj v elektronickej podobe, a to textová 
      časť vo  formáte.doc (Word), tabuľky vo formáte .xls (Excel) a výkresy vo formát .pdf. 
 
      Stupeň vyhotovenia:          Projekt stavby
      Termín dodania PD:          do 30.10. 2019              

     Spracovateľ PD:  
     STOMON s. r.o.  Slovenská 23/B, 940 02 Nové Zámky odborne spôsobilý projektant: 
     Ing. Jozef Kmeťko – autorizovaný inžinier pre dopravné stavby oprávnenie na
     projektovanie ciest a letísk  č. č. 1006 * SP * I2
           

        
  

             V Nových Zámkoch dňa   04.09. 2019             

                                                                                                       Mgr. Štefan Prešinský 
                                                                                                                    konateľ
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Preberací protokol na odovzdanie vypracovaného projektu

 
„Projektová dokumentácia stavby „PD rekonštrukcie miestnej komunikácie – cesta 
do Jánošíkova  v  k.ú. Tvrdošovce ”
 

Podpisom tohto preberacieho protokolu Objednávateľ potvrdzuje prevzatie predmetu zmluvy. 

Poznámky a pripomienky: 

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

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

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

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

Nové Zámky, dňa ..................................... 

Za zhotoviteľa:                                                                      Za objednávateľa: 

.........................................................                                   .......................................................
Mgr. Štefan Prešinský, konateľ                                          Ing. Marián Tóth, starosta obce
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