
 

ZMLUVA  O DIELO  

Na dodávku projektovej dokumentácie 
podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 
Zmluvné strany 

Objednávateľ :   

 Obec Hrnčiarovce nad Parnou 

Sídlo: Farská 37, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  

IČO: 34 007 521  

Zastúpený: RNDr. Monika Kopecká, PhD., zástupca starostu 

ďalej označený aj ako "Odberateľ" 

 

Dodávateľ:  

Obchodné meno: Vodales, s.r.o. 
Sídlo: Študentská 20, 960 16 Zvolen 
Štatutárny orgán:  Ing.Miroslav Hrib,PhD., konateľ 
IČO: 44 988 508 
IČ DPH: SK 2022896227  
  

II. 

PREDMET  PLNENIA 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

- dodávateľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. tejto zmluvy a odovzdá 
ho objednávateľovi. 

- Objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na 
vykonanie a odovzdanie diela, a zaplatí zaň dodávateľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto 
zmluvy. 

 
 
 
 

III. 

DIELO 

1. Dielom podľa tejto zmluvy je spracovanie zjednodušenej štúdie pre projekt „Mimoúrovňové 

križovanie cyklotrasy s chodníkom cez štátnu cestu č. 61 pri rieke Parná“. Štúdia bude pripravená 

v dvoch variantoch  ako podzemná trasa, resp. cyklolávka nad štátnou cestou č.61, pričom 

projekt zohľadní polohu existujúcich inžinierskych sietí (ďalej len dielo). 



 

2. Dielo v sebe zahŕňa: 6 vyhotovení zjednodušenej štúdie, ktorá bude obsahovať: 

1. Opis územia stavby a dopravných pomerov 

2. Opis technického riešenia pre: 

    SO 01 Cyklotrasa v podchode  

    SO 02 Cyklotrasa na cyklolávke nad komunikáciou č.61/I. 

3. Výkresová časť  osobitne pre SO 01 a SO 02: 

   3.1. Koordinačná situácia 

   3.2. Pozdĺžny profil 

   3.3. Vzorové priečne rezy 

4. Zjednodušená kalkulácia nákladov  

5. Zhodnotenie technického riešenia 

 
Predložená projektová dokumentácia umožní plánovať ďalší stupeň projektovej prípravy 

nemotorovej dopravy a pripojenie na cyklotrasu do Trnavy a Biely Kostol. 

 

IV. 

LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV 

1. Termín plnenia diela podľa čl. III. je dohodnutý zmluvnými stranami do 45 dní odo dňa uzatvorenia 

tejto zmluvy. 

V. 

CENA  DIELA 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 14.01.2020 

a dohodnutá cena za dielo je vo výške: cena bez DPH 3 500,- € (slovom tritisícpäťsto eur), 20% DPH 

700,00€, cena s DPH: 4 200,00€.  

VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude protokol o prevzatí diela objednávateľom a následne 

faktúra dodávateľa. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. Faktúra 

je uhradená dňom pripísania  finančnej čiastky na účet dodávateľa. 

2.  Dodávateľ je oprávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo si uplatňovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. Objednávateľ je oprávnený, v prípade omeškania sa dodávateľa, s odovzdaním diela uplatňovať si 

zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 



4. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré 

vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. 

  

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa platných technických a právnych 

predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

2.  Pre prípad nedostatkov dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 

dodávateľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Dodávateľa sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej 

reklamácie. 

VIII. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

1. Dodávateľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela. 

2. Dodávateľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať  všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Prípadné nové 

návrhy objednávateľa budú vykonané po vzájomnej dohode, a ak budú mať vplyv na výšku ceny, 

zahrnú sa do tejto zmluvy  formou písomného dodatku. 

3. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa. 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

 
 
V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa 4. 2.  2020 
 
 
 
 
..................................................   ....................................................... 

Obec Hrnčiarovce nad Parnou Vodales, s.r.o. 



  

 

 

 

 

 

 


