
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PD1/2022 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
medzi 

 
Objednávateľ:  

Obchodné meno:  Obec Halič 

So sídlom:  Mieru 68/66, 985 11  Halič 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce 

IČO: 00316091 

DIČ:  2021237075 

IBAN:  SK5156000000006008744001 

bankové spojenie:  Prima banka, a.s. 

(ďalej v texte len „objednávateľ“)  

 

a  

 
Dodávateľ:  

 

Obchodné meno:  PROMOST - PRO s.r.o. 
Sídlo:  Gregorova Vieska 73, 985 56  

Štatutárny zástupca:  Ing. Radoslava Slobodníková 

IČO:  50084399 

DIČ:  2120170690 

IČ DPH:  neplatca DPH  

Zástupca na rokovanie  

vo veciach zmluvných: Ing. Radoslava Slobodníková 

Bankové spojenie  Tatrabanka, a.s. 

IBAN:  SK89 1100 0000 0029 4001 5455 

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: 

sro, vložka č. 28994/S 

Kontakt: email:  promost29@gmail.com  

tel. č.:  0907 816 525 
(ďalej v texte len „dodávateľ“) 

 

   

I. 

Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa vypracovanie projektovej 

dokumentácie s názvom: Cyklochodník Halič.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo zhotoviť a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu.  

3. Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní projektovej dokumentácie v šiestich vyhotoveniach, 
(tlačenej forme) a 1x v digitálnej forme e-mailom, resp. na nosiči. /úprava pre výberové konanie/.  

4. Projektová dokumentácia bude obsahovať 

 



Názov služby Cena bez DPH DPH (20%) Cena s DPH 

a) Dokumentácia pre územné rozhodnutie: 

- spracovanie výkresovej časti : 

- situácia širších vzťahov 

- koordinačná situácia 

- schematický priečny rez 

- súhrnná technická správa 

 

1800,- 0,- 1800,- 

b) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: 

- Projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby s výkazom výmer 

a rozpočtom: 

- Technická správa 

- situácia 

- pozdĺžne rezy  

- priečne rezy 

- vzorové priečne rezy 

- Trvalé dopravné značenie 

- Dočasné dopravné značenie 

- Detaily pridružených prvkov 

- Rozpočet/výkaz výmer 

2950,-  0,- 2950,- 

c) Inžinierska činnosť 

- Stanoviská dotknutých orgánov počas:  

- územného,  

- stavebného  

- a kolaudačného konania 

 

 

2200,- 0,- 2200,- 

Cena celkom 
6950,- 0,- 6950,- 

 

5. Na požiadavku objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia za skutočné náklady ich 

zhotovenia, v počte požadovanom objednávateľom.  

 

 

II. 

Doba plnenia 

 

1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje spracovať dokumentáciu a odovzdať ju objednávateľovi:  

Projektová dokumentácia bude dodávaná postupne ako:  

1. PD pre územné rozhodnutie -  termín dodania – september 2022  

2. PD pre stavebné povolenie - termín dodania – do 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti 

územného rozhodnutia  

2. Súčasťou dodania bude aj inžinierska činnosť – realizácia priebežne počas prípravy PD 

pre územné a stavebné povolenie za cenu 2200€ vr. DPH.  

3. Túto zmluvu možno ukončiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinnosti. 

4. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:  

a) ak zhotoviteľ neakceptuje požiadavky objednávateľa v súlade s čl. V. ods. 7 tejto zmluvy,  



b) ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy objednávateľovi do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty 

uvedenej v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy,  

      5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí cenu za zhotovenie 

diela do 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry v súlade s čl. IV ods. 2 tejto zmluvy.  

      6. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane.  

 

 

III. 

Cena diela 

 
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a ako výsledok verejného obstarávania na predmet zmluvy vo výške: cena s 

DPH v EUR : 6.950,- €, slovom Šesťtitisícdeväťstopäťdesiat eur (dodávateľ nie je platcom 

DPH). 

2. Zhotoviteľ vystaví faktúru na cenu diela po odovzdaní projektovej dokumentácie pre 

jednotlivé stupne stavebného konania, tzn. do 30 dní od: 

a.  dodania projektovej dokumentácie pre územné konanie 

b. Dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

 

IV. 

Platobné podmienky 

 
1. Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá musí 

obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa 

zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť 

faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto 

zmluvy. Vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje.  

2. Lehotu splatnosti faktúry zmluvné strany dohodli na 14 dní, ktorá začína plynúť odo dňa 

doručenia faktúry na adresu objednávateľa.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote 

splatnosti.  

 

 

V. 

Podmienky vykonania diela 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi .  

2. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ dielo vykonal aj s inými poverenými osobami, ktoré 

nie sú pracovníkmi zhotoviteľa.  

3. Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie diela inými osobami v súlade s § 538 Obchodného 

zákonníka v plnom rozsahu, akoby ho vykonával sám.  

4. Prevod práv duševného vlastníctva prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu 

zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom a uhradením faktúry.  

5. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v sídle objednávateľa.  

6. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje akceptovať všetky požiadavky objednávateľa na rozšírenie 

predmetu diela.  

 

 

VI. 



Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
1. V prípade, že objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti fakturovanú sumu, berie na 

vedomie, že zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať úroky z omeškania v zmysle platných 

právnych predpisov.  

2. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo riadne a včas je objednávateľ oprávnený účtovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania po uplynutí doby 

plnenie dohodnutej v tejto zmluve.  

 

 

VII. 

Záručná doba 

 
1. Zhotoviteľ diela poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína 

plynúť od odovzdania a prevzatia diela.  

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu do vyčerpania zmluvnej ceny. 

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov na 

základe súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 1 

vyhotovenie.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

V Haliči, 17.1.2022 v Gregorovej Vieske, 17.1.2022 

 

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

Mgr. Alexander Udvardy, starosta   Ing. Radoslava Slobodníková, konateľ 


