
ZMLUVA  O DIELO 
č.6/09 

uzavretá pod ľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb.z. 
 

I. Zmluvné strany 
 
 

1.1 Objednávateľ:  Obec    HAŽLÍN , Hažlín 200, 086 14 Hažlín        

                                   Zastúpený:  starosta obce Ing. František  OLAH  

                                   IČO:  00 322 016                         

                                   DIČ:  2020623055 

                                   Bankové spojenie: Dexia banka, a.s. pobočka Bardejov  

                                   Číslo účtu:           

                                    
1.2      Zhotoviteľ        B+B projekt s.r.o.  

                                   So sídlom Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV 

                                   Zastúpený:, konateľ spoločnosti 

                                   Ing. Ivanom Bačom                   

IČO: 44 66 76 55 
                                   DIČ: 2022778065 
                                   IČ DPH : --- 

                                   Bankové spojenie:  U n i C r e d i t B a n k   a. s. 
                                                                   Filiálka  Prešov 
                                   Číslo účtu:  

                                   Spol. registrovaná Obch. registrom OS                                     
                                   odd.  Sro,  vložka č. 21341/P 
                  
               

II. Predmet zmluvy 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná práce a činnosti špecifikované v čl. 

III tejto zmluvy a vyhotoví dokumenty súvisiace s kolaudáciou a odovzdaním stavby: 
            ÚPRAVA  POTOKA  HAŽLÍNKAV OBCI HAŽLÍN.                                     
2.2 Stavba bude situovaná na pozemkoch nachádzajúcich sa v intraviláne obce, Hažlín - 

katastrálne územie Hažlín. 
 
 
 

III. Rozsah a obsah predmetu plnenia 
3.1       Projektová dokumentácia skutočného  vyhotovenia zrealizovanej stavby, podľa dodaného  

porealizačného zamerania stavby objednávateľom. 
3.2 Zhotoviteľ môže poveriť výkonom časti predmetu plnenia inú právnickú, či 
           fyzickú osobu, pričom má zodpovednosť akoby predmetnú činnosť vykonával  
           sám.      
 
 

IV. Spôsob a rozsah odovzdania projektovej dokumentácie  
4.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi postupne podľa spracovania jednotlivé časti predmetu 

zmluvy v stanovenom počte vyhotovení a to: 
4.1.1   Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – 6 x 
 



 
V. Podklady a spolupôsobenie objednávate ľa 

5.1 Objednávateľ pri podpise tejto zmluvy odovzdal zhotoviteľovi pre vypracovanie predmetu 
zmluvy podľa   čl. III tejto zmluvy tieto podklady : 

• Výškopisné a polohopisné zameranie zrealizovanej stavby  
• Majetko právne podklady (list vlastníctva, geometrický plán, prípadne iné vzťahy 

k nehnuteľnému majetku). 
• Stanovenie štandardu so špecifikáciou jednotlivých priestorov a plôch. 
 

5.1.1 Objednávateľ poskytne na požiadanie potrebné technické podklady, údaje, ktorých 
potreba vyplynie v priebehu realizácie, ktoré sú pre plnenie tejto zmluvy nevyhnutné, 
prípadne plnú moc v nevyhnutnom rozsahu. 

 
 

VI. Exkluzivita 
6.1 Všetky podklady a materiály získané objednávateľom alebo zhotoviteľom od druhej strany  

majú dôverný charakter a môžu byť použité iba na realizáciu  predmetu  tejto zmluvy, 
pokiaľ z iných ustanovení tejto zmluvy  nevyplýva niečo iné. 

6.2 Zhotoviteľ i objednávateľ sa budú vzájomne informovať v lehote maximálne 3 dni 
o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich z technických riešení, ekonomiky stavby a pod., 
ktoré vyplynú z rokovaní s tretími stranami, a ktoré budú mať vplyv na plnenie tejto 
zmluvy. 

 
 

VII. Cena prác, platobné podmienky 
7.1 Cena prác v zmysle tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách a násl.  
 
7.2 Celková cena prác v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je :  4 950 eur 
 
7.3 V rámci prípravy a vypracovania projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, 

zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dielčie platby takto : 
• Po odovzdaní  PD skutočného vyhotovenia                                            4 950,- eur                   

    
   7.4   Podkladom pre úhradu ceny, je faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá bude    
           obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúr je  90 dní  
           odo dňa doručenia 
            
7.5      V cene nie sú zahrnuté správne poplatky a kolky, prípadne poplatky za  
           stanoviská.  Tieto poplatky budú uhradené osobitne. 
 
 

VIII. Termín plnenia 
8.1    Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia bude vyhotovená do 30 dni po      dodaní  

porealizačného zamerania vyhotoveného diela.  
 
 

IX. Zmena  záväzkov 
9.1 Zmenu záväzkov bude možné dohodnúť vždy písomnou formou a to dodatkom k tejto 

zmluve. 
9.2 Objednávateľ i zhotoviteľ môžu od zmluvy odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve 

a v príslušných právnych predpisoch upravujúcich vzťah založený touto zmluvou. Ak od 
zmluvy odstúpi objednávateľ z dôvodov neplnenia zhotoviteľa, meškania plnenia 
zhotoviteľa alebo vadného plnenia zhotoviteľa, zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie ceny. 
Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa , 
uhradí objednávateľ zhotoviteľovi časť ceny, podľa skutočnej rozpracovanosti predmetu 
plnenia.  



X. Zodpovednos ť za vady, záruka 
10.1 Pri plnení v zmysle čl. III tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecné záväzné 

predpisy, technické normy, ujednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi 
objednávateľa, zápismi, dohodami a stanoviskami verejnoprávnych organizácií. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bol realizovaný, resp. je vyhotovený 
v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, a to až do vypršania záručnej 
doby. 

10.3 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa  prevzatia plnenia objednávateľom. 
10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré vzniknú po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá len 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, alebo nekvalitou projektu. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vady predmetu plnenia začať odstraňovať do 48 hodín po písomnej 
reklamácii objednávateľa, pričom termín odovzdania odstránenia vád bude závislý od 
rozsahu vád, avšak tento nesmie presiahnuť viac ako 7 dní po reklamácii. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje vady odstrániť bezplatne v prípade, že sa jedná o vady, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ. 

 
 
 

XI. Záverečné ustanovenia 
11.1 Držiteľom všetkých práv k predmetu plnenia sa stáva objednávateľ po  

• odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podľa čl. III tejto zmluvy a zaplatení ceny podľa čl. 
VII tejto zmluvy,  

• odstúpení objednávateľa od zmluvy a zaplatení časti ceny podľa bodu 9.2 tejto zmluvy. 
11.2 Dodávateľ Projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.  
11.3 Zmluva je uzavretá okamihom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom nadobúda 

platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na web 
stránke obce v súlade so zákonom číslo 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá 
zmluvná strana. 

11.5 Záväzné vzťahy neuvedené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

.               
 
 
V Hažlíne, 03. 10. 2012       V Prešove, 02. 10. 2012  
 
 
 
 
Ing. František  OLAH                                                              B+B projekt s.r.o. 
starosta obce                                                                          Ing. Ivan Bača 
 
 
Objednávateľ                                                                          Zhotoviteľ 


