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Hospodárska zmluva  
č. : 293432016  

 
Zmluva o dielo 

na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby (projekt stavby), 
 uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
 

čl. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 DODÁVATEĽ :  PROJEKTING ŠGT s.r.o, Železničná 6, 945 01 Komárno 

 
 Osoba oprávnená na jednanie 
 vo veciach zmluvy : Ing. Ľudovít Šagát mobil: +421 905 627 347 
 v technických veciach : Ing. Alena Šagátová mobil: +421 908 767 772 

 tel./fax : +421/35/77 21 031 
 e-mail  : projektingsgt@orangemail.sk 

 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. 
 č. účtu : 0212366274/0900 
 IČO : 36 712 400 
 IČ DPH : SK2022300478 

 v ďalšom iba „dodávateľ" 
 
  
1.2 OBJEDNÁVATEĽ : Obec Kráľov Brod  
 č.4   
 925 41 Kráľov Brod 
 Osoba oprávnená na jednanie 
 vo veciach zmluvy : PhDr. Pavel Racsko - starosta 

 tel./fax :  0908 727 151 
 e-mail  :  kralov.brod@post.sk 
 
 IČO  : 00 306 053   
 DIČ : 2021153596 

v ďalšom iba „objednávateľ" 
 

čl. 2 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa vypracuje (zhotoví) projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) „Zberný 
dvor v obci Kráľov Brod“ v Kráľovom Brode, na pozemku parc. registra „C“ č.1131/57, kat. 
úz. Kráľov Brod v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 28.5.2016. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za predmet plnenia zaplatí dohodnutú 
cenu a poskytne dodávateľovi dojednané spolupôsobenie. 

 
čl. 3 

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA 
 

3.1 Predmetom plnenia sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie stavby (projekt stavby) 
v rozsahu ustanovenia § 9 Vyhl. č.453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa 
upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

3.2 Predmetom zmluvy nie je: 

3.2.1. Zabezpečenie posúdenia a záverečného stanoviska hodnotenia vplyvov na životné 
prostredie vypracovaného podľa zákona č. 127/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie resp. rozhodnutia o tom, že činnosť nebude 
posudzovaná podľa uvedeného zákona 

3.2.2. Zabezpečenie geologického alebo hydrogeologického prieskumu 
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čl. 4 
SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 
4.1 Projektová dokumentácia stavby bude vypracovaná a dodaná v rámci dojednanej ceny v 6 

vyhotoveniach. 

4.2 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie podľa bodu 3 bude dodávateľ dodržiavať všeobecne 
záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy. 

4.3 Ak sa v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy uzavrú dohody alebo sa vyskytnú také udalosti, 
ktoré neboli známe v čase uzavretia tejto zmluvy resp. sa nedali predpokladať a budú mať vplyv 
na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť cenu a termín dodatkom k tejto 
zmluve. 

 
čl. 5 

ČAS PLNENIA 
 
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu čl.3 tejto zmluvy 

najneskôr do 30 dní od podpísania zmluvy obidvomi zmluvným stranami a dodania podkladov 
od investora. 

 
5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 
nie je dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom 
termíne. 

 
5.3 Predmet plnenia tejto zmluvy pre bod 2.1 je splnený odovzdaním dokumentácie vypracovanej 

podľa bodu 3.1. v termíne dohodnutom v bode 5.1. Odovzdaním sa rozumie potvrdenie 
odovzdávacieho protokolu. 

 
čl. 6 

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 
 
6.1 Plnenie podľa tejto zmluvy dodávateľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa: 
 

6.1.1  Požiadavky objednávateľa na stavebnotechnické riešenie. 
6.1.2  Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku 
6.1.3  Geometrický plán na oddelenie pozemku 

6.2 Termín predloženia podkladov podľa bodu 6.1 je najneskôr pri uzavretí zmluvy. 
 

čl. 7 
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán podľa § 2 zák. č. 18/1996 Z.z.  NR SR o cenách, v znení neskorších predpisov 
v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.4.2016.  

7.2 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 3.1. tejto zmluvy predstavuje: 2 900,-Eur 
DPH 20 % ................................................................................. 580,-Eur 
Spolu ....................................................................................... 3 480,- Eur 

 slovom: tritisícštyristoosemdesiat Eur. 

7.3 Podkladom pre uhradenie zmluvnej ceny bude faktúra vystavená dodávateľom po splnení 
predmetu zmluvy podľa bodu  3.1. 

7.4 Faktúra je splatná najneskôr do 14 dní od jej odoslania dodávateľovi. 

7.5 Predmetom ceny nie sú náklady za vydanie odborných posudkov alebo iných podkladov          
nevyhnutných pre posúdenie projektovej dokumentácie dotknutými orgánmi, v prípade ak budú 
nimi požadované (presvetlovacie štúdie, hlukové štúdie) a ktoré sa v súčasnosti nedajú 
predpokladať resp. nie sú požadované ustanoveniami § 9 Vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva 
životného prostredia SR, ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

7.6 Predmetom plnenia ďalej nie je zabezpečenie certifikátov alebo iných obdobných dokladov o 
použitých zariadeniach, výrobkoch a materiáloch, potrebných pre vyjadrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy. 

 
7.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi sumu vo výške vzájomne dohodnutého 
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rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenie resp. odstúpenia od tejto zmluvy podielom 
z dohodnutej ceny podľa čl. 7.  

7.8 Rovnako sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi sumu vo výške vzájomne dohodnutého 
rozsahu v  prípade, že nedôjde k splneniu predmetu zmluvy z dôvodov nezapríčinených 
dodávateľom, ktoré sa nedali predpokladať alebo neboli známe v čase uzavretia tejto zmluvy. 

7.9 Ak sa nedosiahne dohoda o cene podľa bodov 7.10. a 7.11 požiada dodávateľ súd o rozhodnutie. 

7.10 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou  faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 
0,1% za každý deň omeškania z fakturovanej ceny. 

7.11 Pre prípad omeškania dodávateľa s plnením podmienok bodu 5.1., ktoré budú spôsobené jeho 
nečinnosťou , dohodli sa zmluvné strany na pokute vo výške 0,1% z ceny príslušnej etapy podľa 
čl.7 za každý deň omeškania.  

 
čl. 8 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa. 

8.2 Dodávateľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 
oprávnenej reklamácie objednávateľom.  

 
čl. 9 

ZMENA ZMLUVY 
 
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi k zmene tejto zmluvy v prípadoch, kedy sa po uzavretí 

zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo uplatní 
nové požiadavky na dodávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť k zmene tejto zmluvy vtedy, 
ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve. 

 
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia zmluvy jedna 

zo strán požiada o rozhodnutie súd. 
 

čl. 10 
VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

 
10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto 

zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je 
podmienené výslovným súhlasom dodávateľa. Pokiaľ objednávateľ použije predmet tejto zmluvy 
na iné účely, než vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu dodávateľa, má dodávateľ právo, aby mu 
objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto použitia mal. Pokiaľ vznikne dodávateľovi 
v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody. 

10.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený dodávateľovi. 
Zmluva vznikne prejavením súhlasu s celým obsahom. 

10.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými osobami za 
zmluvné strany. 

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
podpísaní jedno vyhotovenie. 

 
 
 v Kráľovom Brode, dňa 6.6.2016 v Komárne, dňa 6.6.2016 
 
 
 
 
 
 

 ....................................  ..................................... 
 Objednávateľ            Dodávateľ 


