
ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Názov: Obec Milhosť

Sídlo: 044 58, Milhosť 6 
Právna forma:
IČO: 31947034 
D IČ :202947034 
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
Osoba oprávnená jednať 
vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Nagy 
Bankové spojenie: OTB banka Slovensko, a.s.
SWIFT (BIC) kód banky:
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
Číslo účtu:
Telefón: 055/696 27 94
Fax: 055/696 27 94
E-mail: obec.milhost@stonline.sk
Adresa na doručovanie písomností
prostredníctvom pošty: Obec Milhosť, Milhosť č. 6, 044 58 Seňa 
(ďalej len „objednávateľ“)

Názov: L+H KOM, s.r.o.

Sídlo: Vihorlatská č. 17, 080 01 Prešov 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO: 36 858 650 
D IČ :2022626364 
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Hrabčák
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Hrabčák
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Bankové spojenie: VÚB Prešov 
SWIFT (BIC) kód banky:
IBAN:
Číslo účtu: 2488364551/0200 
Telefón: 0907 955 586 
Fax:
E-mail: lubo.hrabcak@gmail.com 
Adresa na doručovanie písomností
prostredníctvom pošty: L+H KOM, s.r.o., Vihorlatská č. 17, 080 01 Prešov 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Východiskové predpoklady

1. Východiskom pre uzavretie tejto zmluvy je  ponuka zhotoviteľa zo dňa 2.10.2015 
predložená v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na dielo.

ČI. III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je  zhotovenie projektovej dokumentácie pre dielo 
„Rekonštrukcia chodníkov pre peších“ .
2. Predmet zmluvy bude vypracovaný v nasledovnom rozsahu:
a) Vypracovanie realizačného projektu „Rekonštrukcia chodníkov pre peších“ v rozsahu 
a podrobnostiach realizačného projektu podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností s popisom prác spracovaného vo forme 
položkového výkazu výmer a kontrolného položkového rozpočtu v programe na oceňovanie 
stavebných prác.

ČI. IV.
Cena

1. Cena za predmet zmluvy je  dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách vo 
výške:
Cena za spracovanie a dodanie realizačného projektu vrátane kontrolného skúšobného plánu 
a plánu užívania stavby:

990,00 - EUR bez DPH

Cena spolu s DPH 990,00,-EUR s DPH (zhotoviteľ nie je  platca DPH)

2. V rámci dojednanej ceny bude objednávateľovi dodaná projektová dokumentácia:
a) v elektronickej podobe -  2x na CD/DVD nosiči, (rozpočet bude spracovaný v aktívnom 
programe EXCEL s presnosťou na dve desatinné miesta, vrátane technických správ 
a energetického posúdenia projektu )
b) printovej podobe 6x , rozpočet 3 x
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ČI. v .
Čas plnenia

1. Termín dodania projektovej dokumentácie pre realizáciu: do 31.12.2015

ČI. VI. 
Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry 
do 30 dní od jej obdržania,

2. V prípade, že zhotoviteľ sa dostane do omeškania s vykonaním v zmluvne dohodnutom 
termíne, zhotoviteľ je  povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za 
každý deň omeškania s vykonaním diela.
3. V prípade, že objednávateľ je  v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

ČI. VII 
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

1. Predmet zmluvy zhotoviteľ vypracuje a odovzdá na základe podkladov objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania predmetu zmluvy poskytne 
zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas plnenia tejto 
zmluvy.
3. Objednávateľ poskytne spolupôsobenie zhotoviteľovi najneskôr do siedmich pracovných 
dní od doručenia jeho vyžiadania. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady 
a doklady sú bez právnych vád.

ČI. VIII 
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa ustanovení tejto 
zmluvy pri dodržaní všetkých všeobecne právnych predpisov a STN.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdávania 
objednávateľovi a za vady vzniknuté resp. nedorobky zistené po odovzdaní predmetu zmluvy.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu diela, ktoré boli spôsobené použitím 
nevhodných podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich 
nevhodnosť.
4. Pre prípad vady predmetu zmluvy, resp. zistených nedorobkov dojednávajú zmluvné strany 
právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie 
vady diela bezodkladne po písomnej reklamácii objednávateľa.
5. Ak vada predmetu diela je  príčinou vzniknutej škody objednávateľovi a objednávateľ 
vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho 
dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.



ČI. IX 
Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí 
zmluvy zmenia východiskové podklady, vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa, 
alebo dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dojednaných v tejto 
zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, podklady a informácie získané pri plnení diela 
neposkytovať tretím osobám, inak má objednávateľ právo na celý prospech, ktorý použitím 
diela vznikol zhotoviteľovi a na náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi 
vznikla.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady počas realizácie stavby, ktoré sú odhalené pri 
stavebných prácach

ČI. X
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa § 
47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do 
troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy 
nedošlo.
3. Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán.
4. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov .
5. Zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom  vyhotovení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že 
zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, na znak súhlasu ju  vlastnoručne 
podpísali.

V Milhosti, dňa V Milhosti, dňa


