
ZMLUVA O DIELO 
        (podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)                         
  03/2018         201814       
                  číslo objednávateľa                číslo zhotoviteľa 

 

na vypracovanie diela projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie stavby    

„Chodník pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714-52,205" 

„Priechody pre chodcov v km 52,896 a km 54,520 cesty II/487“                                                             

 

 

čl.1  ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:  Obec Staškov 

 Sídlo:    Obecný úrad, 023 53 Staškov 

      Štatutárny orgán:  starosta obce 

      V zastúpení:   Ing. Ladislav Šimčisko      

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko 

číslo účtu :   0279615001/5600 

IČO :    00314293 

DIČ :    2020553271   

Telefón, fax :   0905 863 031 

E-mail:    starosta@staskov.sk 

    ďalej len „objednávateľ“ 

 

1.2 ZHOTOVITEĽ:  Ing. Petr Gramblička 

     Hurbanova 777, 022 01 Čadca 

 Zastúpený :            Ing. Peter Gramblička 

      Bankové spojenie:  VÚB banka Čadca 

 IBAN:    SK 96 0200 0000 0038 0042 1456 

IČO:     30551633 

 DIČ:     1021114886  

 Tel. č.     0904 329 677 

 E-mail:    pgramblicka@stonline.sk 

     ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

čl. 2 PREDMET  ZMLUVY 

 

2.1    Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s nízkou 

hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na predmet zákazky „Projektová dokumentácia na výstavbu chodníka 

a priechodov pre chodcov v obci Staškov“ 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu pre stavbu  

"Chodník pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714-52,205" 

„Priechody pre chodcov v km 52,896 a km 54,520 cesty II/487“ 

 v stupni pre stavebné povolenie (DSP). 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dojednanú cenu a 

poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 
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čl. 3  ROZSAH  A  OBSAH 

 

3.1 Rozsah podľa čl. 2.2 je špecifikovaný touto zmluvou a ustanovením § 3 odst. 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. 

 Rozsah stavby: 

 

Chodník pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714 -52,205“ 

V dokumentácii bude riešený jednostranný chodník v dĺžke cca 470m od hranice k.ú. Podvysoká po most cez 

Kysucu 487-060. Chodník bude vedený po pravej strane cesty II/487 (v zmysle staničnej cesty II/487). Daž-

ďové vody budú odvedené do Kysuce, resp. do jest. kanalizácie. Dotknuté vjazdy na nehnuteľnosti a oplote-

nia budú upravené k novej nivelete chodníka. Súčasťou chodníka je priechod pre chodcov.  

 

Priechody pre chodcov v km 52,896 a km 54,520 cesty II/487 

Ide o 2 priechody pre chodcov na ceste II/487 v mieste mosta k obecnému úradu a pri potoku Bahana. Súčas-

ťou stavby je nasvietenie priechodov pre chodcov, predĺženie chodníka popri žel. trati k miestnej komuniká-

cii a úprava križovatkových oblúkov miestnych komunikácií v mieste priechodov.  

 

 

Súčasťou DSP oboch stavieb bude spracovanie geodetického mapového podkladu dotknutého územia 

v dig. forme, výkaz výmer a podrobný rozpočet, trvalé a prenosné dopravné značenie, zistenie podzemných 

inž. sietí, doklady od zainteresovaných organizácií.  

 Riešenie preložiek, prípadne ochrana dotknutých inžinierskych sietí nie je súčasťou dokumentácie. 

Vyvolané investície budú vyšpecifikované na základe zistenia existencie inžinierskych sietí v trase komuni-

kácie a ocenené v dodatku ku zmluve alebo samostatnými zmluvami.  

 

 

čl. 4  PODKLADY  A  SPOLUPÔSOBENIE  OBJEDNÁVATEĽA  

 

4.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v 

nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich 

údajov, upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a z 

odsúhlasenia konceptu dokumentácie. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 

dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín 

vyjadrenia. 

4.2 Nedodržanie termínu podľa čl. 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie 

prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu 

spôsobenému objednávateľom. 

 

čl. 5  TERMÍNY  PLNENIA   

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom 

v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne:       

 

- Chodník pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714 -52,205 : Termín do 17. 12. 2018 

- Priechody pre chodcov v km 52,896 a km 54,520 cesty II/487: Termín do 28. 2. 2018 

 

 

5.2 Prevzatie dokumentácie bude písomne potvrdené starostom obce, alebo ním poverenej osoby. 

Preberací protokol bude tvoriť prílohu faktúry. 
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čl. 6 CENA  DIELA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za zhotovenie diela vo výške 6 900,- € (Zhotoviteľ nie je 

platcom DPH.) v súlade s Návrhom na plnenie kritérií ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy (Príloha č. 1) 

 Chodník pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714 -52,205“ –  4 950,-- € 

Priechody pre chodcov v km 52,896 a km 54,520 cesty II/487 – 1 950,-- € 

 

Uvedená cena je konečná nakoľko zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

6.2 V cene je započítané vypracovanie dokumentácie a jej dodanie nasledovne: 

6  vyhotovení (označenie „1“ – „6“) v slovenskom jazyku + 1x v dig. forme PDF. 

6.3 Úhrada ceny za vykonané práce bude nasledovná: 

 Stavby sa budú samostatne fakturované. 

 Platba ceny práce bude uhradená objednávateľom do 14 dní odo dňa prevzatia diela na základe 

vystavenej faktúry zhotoviteľom. 

6.4  V prípade,  že zhotoviteľ nedodá  dokumentáciu  v  zmluvne dohodnutom  termíne,  objednávateľ  

má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 %  z dohodnutej  ceny za každý aj začatý 

týždeň omeškania. 

6.5 V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ  má právo na úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania. 

6.6 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na 

strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zastavenia, zrušenia, alebo 

odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to 

podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1 zmluvy. 

6.7 V prípade, že dôjde k zmene rozsahu a počtu jednotlivých objektov, zmení sa aj cena prác. 

 

čl. 7  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy 

zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky 

objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia dopad na cenu a termín plnenia. 

7.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných 

rokovaniach, ktoré bude organizovať v súlade s harmonogramom postupu prác a podľa aktuálnej 

potreby riešenia dielčích problémov. 

7.2 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený 

a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

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

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre 

platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 

7.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 

podala. 

7.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných predpisov. 

7.6 Zmluva má tri strany. Je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho po dva exempláre pre každú 

zmluvnú stranu. 
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 Objednávateľ :                                                                 Zhotoviteľ : 

 Staškov, dňa                                   Čadca, dňa  

 

 

 

 

 

 

  -----------------------------------                                                                  -------------------------------- 

      Ing. Ladislav Šimčisko                                                                              Ing. Petr Gramblička 

           starosta obce                

 

 

 

 

 

 

 


