
Zmluva o dielo č. 1/2017 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

 

Článok I. 

Zmluvné strany: 

1) Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  ARCHEKTA, s.r.o. 

   17. novembra 2868 

022 01 Čadca 

Zastúpený:   Ing. Stanislav Mikovčák  

IČO:    36424455   

DIČ:    2021897064 

IČ-DPH:   SK2021897064 

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a. s. 

IBAN:    SK42 5200 0000 0000 0822 0438 

 

2) Objednávateľ: 

Názov:    Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ  

   Nitrianska 2/3 

955 01 Chrabrany 

Zastúpený:   Mgr. Ľubica Petráková 

IČO:    36103942 

DIČ:   2021603452 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK40 5600 0000 0091 0203 2004 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledkov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon) a za podmienok uvedených v tejto zmluve vyhotoví a odovzdá 

objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre projekt s názvom „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie – Vyhliadková veža“. 

2. Projektová dokumentácia v rozsahu pre územné a stavebné povolenie, vrátane výkazu výmer a rozpočtu 

bude vypracovaná v piatich vyhotoveniach v tlačenej podobe. Kompletná projektová dokumentácia v pdf 

vrátane rozpočtu a výkazu výmer bude odovzdaná zároveň na CD nosiči. 



3. Cena za dodanie nadpočetných vyhotovení dokumentácie bude dohodnutá a fakturovaná samostatne. 

4. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v čase platnosti a účinnosti zmluvy spracovať v zmysle 

platných noriem a predpisov projektovú dokumentáciu a záväzok objednávateľa riadne a včas dielo 

prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.  

5. V prípade, že počas obdobia troch rokov odo dňa odovzdania diela vznikne potreba úpravy alebo zmeny 

dodanej projektovej dokumentácie a to v dôsledku chyby projektovej dokumentácie vo vzťahu k 

realizovanému dielu, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto bezodkladne vykonať na základe pokynov Objednávateľa, 

a to bezplatne. 

 

 

Článok III. 

Termíny plnenia a doba platnosti zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 15.8.2017. 

 

 

Článok IV 

Dodacie podmienky 

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo objednávateľa. 

2. Odovzdanie predmetu zmluvy objednávateľovi bude uskutočnené povereným zástupcom Zhotoviteľa v 

dohodnutom termíne. 

 

 

Článok V. 

Cena - možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Dohodnutá cena je vo výške: 

   Cena bez DPH:  3 330,00 EUR 

    DPH:     666,00 EUR 

    Cena s DPH:  3 996,00 EUR. 

 Cena je stanovená ako výsledok verejného obstarávania „Vypracovanie projektovej dokumentácie – 

Vyhliadková veža“. 

2. Cena podľa prvej vety tohto ods. je stanovená vrátane všetkých poplatkov a ďalších nákladov spojených           

s realizáciou. Cena za službu je uvedená ako maximálna. 

3. Ceny dohodnuté v tejto zmluve nie je možné meniť.  

  

 

 

 



Článok VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 

1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovať cenu po realizácii diela.  

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu na základe faktúry predloženej Zhotoviteľom za predpokladu, že 

predmet diela bol dodaný riadne a včas. Prílohou faktúry je preberací protokol potvrdený objednávateľom. 

3. Faktúra je splatná do 30-ich kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa. Deň 

zaplatenia ceny je deň pripísania fakturovanej ceny z účtu objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený         

v tejto zmluve. 

4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. 

5.    V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 

uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje a/alebo v prípade, ak faktúra nebude obsahovať potvrdený 

preberací protokol a/alebo v prípade, ak preberací protokol bude obsahovať nesprávne alebo neúplné 

údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre 

spolu s doplnenou prílohou plynie nová lehota splatnosti uvedená v ods. 4 tohto Čl. od jej opätovného 

doručenia do sídla Objednávateľa. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, preberacích protokoloch a faktúrach uvádzať číslo tejto 

zmluvy na základe ktorej bude realizované plnenie. 

 

 

Článok VII. 

Povinnosti 

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy na miesto plnenia v zmysle platných právnych noriem 

a predpisov. 

2. Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť prevzatie služby na preberacom protokole predloženom 

zhotoviteľom, riadne si prehliadnuť predmet zmluvy, skontrolovať a odsúhlasiť v stanovenom termíne. Tým 

nie je dotknuté právo objednávateľa odmietnuť prevziať službu, ktorá nie je dodaná riadne alebo včas, 

alebo v súlade s touto zmluvou. 

 

 

 Článok VIII. 

Sankcie 

1. Ak sa Objednávateľ omešká s riadnym zaplatením ceny v zmysle tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. 

2. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto zmluve alebo vyplývajúcu zo 

zmluvy uzavretej na jej základe, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny. 

3. Zhotoviteľ aj objednávateľ je oprávnený žiadať naviac náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená 

porušením resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou. 



Článok IX. 

Zánik a vypovedanie zmluvy 

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite 

písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla,                    

v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných 

povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo 

čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. 

2. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu.  

3.  V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, zostávajú však 

zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušením zmluvných povinností. 

4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok X. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po 

dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným rokovaním o 

možnej dohode.  

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa 

riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú 

postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 

5.  Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 

Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania 

predmetného Diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných 

právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o 

nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také 



zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti 

Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ 

obdrží 2 vyhotovenia zmluvy a zhotoviteľ 1 vyhotovenie zmluvy. 

8. Zmluva je platná prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

 

 

V Chrabranoch, dňa  ........................                  V Chrabranoch, dňa ...................... 

 

 

 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

 


