
                             ZMLUVA O DIELO č. 1/2011

        uzavretej   podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Slanská Huta
Sídlo: Obecný úrad Slanská Huta 68,  044 17 Slanec
Zastúpený: Daniel Stančik starosta
IČO: 00691330 
DIČ: 2021261418
IČ DPH: Nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: DEXIA BANKA SLOVENSKO, a. s.
Číslo účtu: 0436603005/5600
Telefón: 055/6968342 
Fax: 055/6968342 
E – mail: slanskahuta@zoznam.sk

      Mobil: 0911274982

a

Zhotoviteľ: Dr. Nyári László – podnikateľ
Sídlo:  Petöfi út. 8  8555 Bakonytamási   Maďarsko
IČO: 499881
DIČ: 62511306-2-39
Zastúpený: Dr. Nyári László - podnikateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu: /HU-20/ - 10300002-33224709-48830025/Euro/
Osoby oprávnené na rokovanie:Dr. Nyári László 
Číslo tel.: 0036/302666895
Číslo faxu:
E-mail: lnyari@emk.nyme.hu
: 

Čl.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie diela „Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, 
Brezina, Slanská Huta výstavba cezhraničnej cykloturistickéj trasy spájajúcej tieto obce“ v členení:

projekt pre realizáciu stavby

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú prácu a služby prevezme,  zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie.



Čl.3 ROZSAH A OBSAH  PROJEKTOVÝCH PRÁC

1:Projekt pre realizáciu stavby musí minimálne obsahovať:

• Výškopisné a polohopisné zameranie  predmetnej stavby
• Posúdenie technického stavu pre obnovu a stabilizáciu a pôdomechanické skúšky pre projekt.
• Zameranie ex. stavu situácia, nový stav, pôdorysy, rezy.
• Prieskum a posúdenie stavu dopravnej siete a jej prognostika do budúcnosti na úseky ciest 

zahrnutých do projektu.
• Položkovitý rozpočet, výkaz výmer.

Čl.4 SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

4.1 Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v šiestich vyhotoveniach a 1x na CD. Na 
požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,  technické  normy, 
dojednania  tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými do desiatich 
dní od uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej  úrovni a vyjadreniami 
verejnoprávnych orgánov a organizácií.

4.3 Pokiaľ v  priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, 
zaväzuje sa objednávateľ, upraviť  dodatkom k tejto zmluve cenu a  termín plnenia, vo väzbe na zmenu 
predmetu plnenia.

Čl.5 ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu Čl.3 tejto zmluvy v 
termíne do:

• PD pre realizáciu stavby – do 30.06.2011

5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v 
tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní 
so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu.

Čl. 6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu 
nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych chýb.



Čl.7 CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 Cena za predmet plnenia zmluvy je  stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.

7.2 Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.3. tejto zmluvy je spracovaná v eurách  a predstavuje:

- PD pre realizáciu stavby

Cena spolu bez DPH: 17.680,- €

DPH: 0,- €

Cena s DPH: 17.680,- €

Zhotoviteľ je  platcom DPH.

7.3 V cene projektu podľa bodu 7.2 je zahrnutých šesť paré. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ 
faktúrovať osobitne za osobitnú úhradu.

7.5 Splatnosť faktúr je 90 dní od doručenia daňového dokladu zhotoviteľom objednávateľovi. 

7.6 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 
0,5% z fakturovanej ceny za každý mesiac omeškania.

7.7 Pre prípad omeškania zhotoviteľa s prácami dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z 
navrhovanej ceny za každý mesiac omeškania.

7.8 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, 
bude  zhotoviteľ  práce,  rozpracované  ku  dňu  zrušenia  alebo  odstúpenia  fakturovať  objednávateľovi  vo 
výške:1.000,-€

7.8.1 - vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia /odstúpenia/ tejto zmluvy a 
to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 pre jednotlivé práce uvedené v čl.3.

7.8.2 - v prípade, že nedôjde k dohode podľa bodu 7.8.1, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou 
cestou.

Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu
stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
chyby, vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne 
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie
objednávateľovi.

8.5 Pre prípad chyby projektu zmluvné strany dohodli právo objednávateľa požadovať a povinnosť
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje prípadné chyby projektu odstrániť do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie.



8.6 Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 
po zistení chyby.

Čl. 9 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely
vyplývajúce z tejto zmluvy.

10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

10.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán.

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve  
vyhotovenia.

V Slanskej Hute, dňa:                                                               Vo  Füzéri, dňa: 18.03.2011 

Objednávateľ:                                                                            Zhotoviteľ:

.
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