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ZMLUVA O DIELO č. 04/2020 
 

na zhotovenie projektu stavby 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších pred-

pisov, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoD“) 

 

Čl. 1 ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:      

Názov:     Obec Šarišské Michaľany, obecný úrad 
zastúpený:    Mgr. Jozef Mačo – starosta obce 
adresa:    Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany 
bankové spojenie:  VUB Prešov 
číslo účtu:    2226572/0200 
IBAN:      SK76 0200 0000 0000 0222 6572 
IČO :      00 327 808 
DIČ :     2020732252 
telefón :    0911 390 874 
e-mail :    obec@sarisskemichalany.sk 
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy:   Mgr. Jozef Mačo – starosta obce 
        vo veciach technických:   Ing. Stanislav Škop – prednosta OcÚ 

 
1.2 Zhotoviteľ: 

Názov:     4road s.r.o. 
adresa:    Prídavkova 9A, 083 01 Sabinov 
štatutárny orgán:  Ing. František Ondrej 
bankové spojenie:  Tatra banka Prešov 
číslo účtu:    2927842632/1100 
IBAN:     SK46 1100 0000 0029 2784 2632  
IČO:      45 661 111   
DIČ:      2023080587 
IČ DPH:    SK2023080587 
telefón:     0910 909 667 
e-mail:     ondrejfrantisek@slavconet.sk 
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy :  Ing. František Ondrej 
             vo veciach technických :   Ing. František Ondrej 
 

 
 

Čl. 2 PREDMET PLNENIA 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

a) zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa čl. 3 a odovzdá ho objednávateľovi, 
b) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi všetky nevyhnutné potrebné podklady a oznámi svoje po-

žiadavky na obsah a formu diela a hotové dielo prevezme, najneskôr posledný deň lehoty na vyko-
nanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. 5. 

2.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady technickej špecifikácie a iné 
požiadavky diela, ktoré majú vplyv na rozsah a formu diela. 

 

Čl. 3 ROZSAH A OBSAH DIELA 

 
3.1 Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :  

 
„Sídlisko - 1. etapa a Autobusové zástavky“ 

 
a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na sídlisku v Šarišských Michaľanoch – 1. etapa 

– projektová dokumentácie v rozsahu na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS) v roz-
sahu : 
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SO 01  Plocha za nákupným strediskom a plocha pred bytovým domom ul. Pod lesíkom 37  
SO 02  Spevnená plocha pred bytovým domom ul. Pod lesíkom 1, 2  
SO 03  Spevnená plocha pred bytovým domom ul. Pod lesíkom 3, 4  
SO 04  Spojovacia cesta ul. Pod lesíkom a ul. Michalská za materskou školou 
 

b) Autobusové zástavky – projektová dokumentácia v rozsahu pre územné rozhodnutie (DÚR)  
 

Čl. 4 LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV 

 
4.1 Lehota na vykonanie a odovzdanie PD je do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD. 
4.2 Zhotoviteľ odovzdá riadne vykonané dielo – spracovanú PD - v mieste sídla Objednávateľa, v rozsahu 

uvedenom v článku 3 bod 3.1 ZoD, zástupcovi Objednávateľa oprávneného rokovať v technických ve-
ciach.  

4.3 Ak objednávateľ neposkytne súčinnosť podľa čl. 2 tejto zmluvy, termíny plnenia zmluvy sa posúvajú o po-
čet dní, o ktoré sa predĺži splnenie záväzku objednávateľa.  

 

Čl. 5 CENA  ZA  DIELO 

 
5.1 Cena za dielo je  stanovená  na  základe  výsledku  verejného obstarávania a  cenovej  ponuky Zhotovi-

teľa,  v  súlade  so  zákonom  č.  18/1996  Z.  z.  o  cenách  v znení neskorších predpisov a 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 vo výške 
 

                 
Slovom vrátane DPH slovom: pätnásťtisíctristošesťdesiat eur, 0/100  
 

5.2 Dohodnutá cena zahŕňa v sebe dodanie 5 kompletných vyhotovení diela. 
 

Čl. 6 PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
6.1 Hotové časti diela podľa čl. 3 bude zhotoviteľ fakturovať po odovzdaní časti diela podľa termínov v čl. 4 až 

po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom. 
6.2 Podkladom pre úhradu ceny za projekt alebo čiastkové plnenie bude faktúra zhotoviteľa. Faktúra je uhra-

dená dňom podpísania finančnej čiastky z účtu odberateľa, za podmienky správnych náležitostí vystave-
ného daňového dokladu. 

6.3 Po predložení a odsúhlasení faktúry je objednávateľ povinný vykonať úhradu v lehote 14 dní. 
6.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude 

zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške 
percentuálneho rozpracovania projektu. Objem prác musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

 

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ  ZA VADY 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že bude  mať 

vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vznik-

nuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa 

a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na 
to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa po-
skytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje 
prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. 

Predmet zmluvy 
Cena celkom bez 

DPH 
(v €) 

DPH 
vo výške 20 % 

(v €) 

Cena celkom 
vrátane DPH 

(v €) 

Vypracovanie projektovej doku-
mentácie (Čl. II)  

12 800,00 2560,00 15 360,00 
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Čl. 8 ZMLUVNÉ  POKUTY 

 
8.1 V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo, je Zhotoviteľ oprávnený   vy-

fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. IV  bod 

4.1 ZoD, je oprávnený vyfakturovať Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny 
diela, a to za každý i začatý deň omeškania odovzdania diela, a to až do dosiahnutia 10 % z ceny diela. 

 

Čl. 9 ĎALŠIE  DOJEDNANIA 

 
9.1 Zhotoviteľ bude pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovaného projektu. 
9.2 Zhotoviteľ  bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa  dodržia-

vať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi. 

9.3 Zmena záväzku uvedeného v tejto zmluve je možná v prípadoch, ak sa zmenia východiská rozhodujúce 
pre uzavretie tejto zmluvy alebo  pri zmenených požiadavkách objednávateľa . 

9.4 Ak takéto zmeny vzniknú a majú vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto 
dohody aj spôsob úpravy ceny. V tomto prípade sa zmena zmluvných podmienok uskutoční formou do-
plnku k tejto zmluve. 

9.5 Dielo vypracované na základe tejto zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho ďalšie použitie 
na iný ako dohodnutý účel, je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa a objednávateľa. 

9.6 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. 
 

Čl. 10 ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
10.1  Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané 

zástupcami zmluvných strán.                                            
10.2  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo doručenia 

dodatku druhej strane. 
10.3  Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákon-

níka. 
10.4  Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
10.5  Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ 

jedno vyhotovenie. 
 
 
 
 
 
 

V Sabinove, dňa 24.08.2020        V Šarišských Michaľanoch, dňa 24.08.2020  
 

Za  Zhotoviteľa:            Za  Objednávateľa:    
 
 
 
          
 
.......................................................      ....................................................... 

           Ing. František Ondrej             Mgr. Jozef Mačo 

       konateľ spoločnosti                 starosta obce                


