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ZMLUVA O DIELO č. 20/2014
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie
projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pre stavbu:
„Cyklotrasa Veľká Lomnica- Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso- Tatranská Kotlina“
čl. 1
Zmluvné strany
O b j e d n á v a t e ľ:

Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska
Sídlo:
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
IČO:
42 238 536
DIČ:
2023655832
Zastúpený:
Michal Sýkora, predseda KOCR SVS
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK34 5600 0000 0025 2300 5002
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :
vo veciach zmluvy :
Mgr. Martin Janoško, výkonný riaditeľ
vo veciach technických :
Mgr. Martin Janoško, výkonný riaditeľ
Telefón :
+421917208100
E-mail:
riaditel@severovychod.sk
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)
a
Z h o t o v i t e ľ:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa:
Telefón/fax:
E-mail:

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 262/P
Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
17085501
2020518027
SK2020518027
Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
113542973/7500
Ing. Michal Dúbravský
051/7463695, 051/7463699
ispo@ispo.sk, dubravsky@ispo.sk
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)
čl. 2
Predmet zmluvy

2.1

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na
územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre stavbu:
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„Cyklotrasa Veľká Lomnica- Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso- Tatranská
Kotlina“ (ďalej v zmluve ako „dielo“)
2.2.

Špecifikácia diela:

a) Bližšia špecifikácia úsekov cyklotrás.
Koridor č. 1.: Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica
Cyklotrasa č. 1 v úseku: Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica (po lokalitu Eurocamp /
hranica katastrálneho územia obce Veľká Lomnica)
Odhadovaná dĺžka úseku: 3 700 metrov
Koridor č. 2.: Štrbské Pleso – Tatranská Kotlina
Cyklotrasa č. 2 v úseku: Tatranská Lomnica – Veľká Lomnica (po lokalitu Eurocamp
hranica katastrálneho územia obce Tatranská Lomnica)
Odhadovaná dĺžka úseku: 4 200 metrov
b) ETAPY poskytnutia služby – dodávky diela
Etapa č. 1.
1. Vypracovanie projektovej dokumentácia pre získanie územného
rozhodnutia (DÚR).
2. Získanie záväzných stanovísk od dotknutých orgánov a organizácii štátnej
a verejnej správy.
DÚR musí obsahovať tieto časti :
A. Sprievodná správa
B. Technická správa
C. Výkresy
D. Doklady
E. Podklady a prieskumy
F. Záber pozemkov
Etapa č. 2.
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a
realizáciu stavby (DSP,DRS).
2. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na
realizáciu stavby
(DRS) musí obsahovať tieto časti:
A. Sprievodná správa
B. Prehľadná situácia M 1:10 000
C. Koordinačné výkresy M 1:1 000
D. Písomnosti a výkresy objektov
E. Doklady
F. Dokumentácia meračských prác
G. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy
H. Dokumentácia prieskumov
I. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Detailnejší popis jednotlivých častí projektovej dokumentácie k etape č.1 a etape č. 2 je
uvedený v cenovej kalkulácii zhotoviteľa zo dňa 30.9.2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú
Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
c) Ďalšie, bližšie požiadavky na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie DÚR
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dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavebných prác DSP,DRS
sú uvedené vo výzve na predkladanie cenových ponúk zo dňa 19.9.2014, ktorá tvorí
neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2.3 Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v dojednanom čase
a v stanovenej kvalite.
čl. 3
Rozsah a obsah diela
3.1

3.2

Dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy musí zodpovedať podkladom a požiadavkám
objednávateľa uvedeným v tejto zmluve a v jej prílohách, ako aj všeobecne záväzným
právnym predpisom a technickým normám.
Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte vyhotovení:
a. Dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia DÚR
- listinná podoba
6 vyhotovení
- elektronická podoba na CD nosiči
1 vyhotovenie
b. Dokumentácia pre získanie stavebného povolenia a realizáciu stavby
DSP, DRS
- listinná podoba
6 vyhotovení
- elektronická podoba na CD nosiči
1 vyhotovenie.

čl. 4
Termín plnenia
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo podľa tejto zmluvy v nasledujúcom
termíne:
i) Etapa č. 1 podľa článku 2, bod 2.2, písm.b) tejto zmluvy do 28.11.2014
ii) Etapa č. 2 podľa článku 2, bod 2.2, písm.b) tejto zmluvy do 30.06.2015.
4.2. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela
objednávateľovi v jeho sídle. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa spíše preberací
protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán.
4.3. Odovzdané dielo musí byť vykonané riadne, bez vád a nedorobkov.
čl. 5
Cena diela
5.1 Cena diela je zmluvná cena stanovená v súlade so Zákonom NR SR o cenách č. 18/1996
Z. z., jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení a
predstavuje:
Zmluvná cena bez DPH :
DPH 20%:
Zmluvná cena vrátane DPH:

17 365,76 EUR
3 473,15 EUR
20 838,91 EUR

Slovom: dvadsaťtisícosemstotridsaťosem EUR 91/100.
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Táto cena diela je konečná a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela
podľa tejto zmluvy. Jednotlivé časti ceny diela sú uvedené v cenovej kalkulácii zo dňa
30.9.2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
5.2 Cena diela zahŕňa dodanie diela v počte vyhotovení podľa čl. 3.2 tejto zmluvy. Prípadné
ďalšie vyhotovenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú
úhradu vo výške nákladov za reprografické práce.
5.3 Ak v priebehu prác vznikne potreba zmeniť predmet zmluvy z dôvodov, ktoré neboli
predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy alebo potreba rozšíriť predmet zmluvy
o činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy, objednávateľ aj
zhotoviteľ sa zaväzujú rokovať o prípadnej zmene ceny diela alebo termínu plnenia.
V takomto prípade môže byť cena diela zmenená výlučne písomnou dohodou oboch
zmluvných strán.
5.4 Dielo je financované z dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v roku 2014, ktorá
bola poskytnutá objednávateľovi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov.
čl. 6
Platobné podmienky a zmluvné pokuty
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

Cenu diela zaplatí objednávateľ na základe zhotoviteľom riadne vystavenej faktúry, po
riadnom odovzdaní diela podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ po overení a potvrdení správnosti fakturovanej ceny uhradí zhotoviteľovi
faktúru do 30 dní od dátumu jej prijatia.
V prípade nedodania diela zhotoviteľom v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 4 tejto
zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je 0,05 %
z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok
v dôsledku omeškania druhej strany.
čl. 7
Spolupôsobenie a podklady

7.1
7.2

7.3

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady potrebné na vypracovanie predmetu
zmluvy.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi počas prác na predmete zmluvy ďalšie potrebné
spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní prípadných doplňujúcich údajov, upresnení,
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete
zmluvy.
Objednávateľ poskytne spolupôsobenie podľa bodu 7.2 tejto zmluvy v lehote do troch
pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné
dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré
objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
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čl. 8
Zodpovednosť za vady
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve
o dielo, jej prílohách a bude zodpovedať všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám
Pri zhotovení diela bude zhotoviteľ postupovať s odbornou starostlivosťou, bude
dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a bude sa riadiť
východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy o dielo,
zápismi a dohodami zmluvných strán medzi osobami oprávnenými rokovať v mene
zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy a vyjadreniami verejnoprávnych
orgánov.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov,
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití
trval.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu,
do 3 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. V prípade, ak
bude na odstránenie vád potrebná dlhšia lehota, bude zmluvnými stranami dohodnutá
písomne.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady
boli skutočne odstránené.
čl. 9
Osobitné ustanovenia

9.1

9.2
9.3

9.4
9.5

9.6

Objednávateľ je oprávnený použiť dielo len na účely vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo.
Jeho iné použitie, najmä prenechanie tretím osobám, je podmienené výslovným súhlasom
zhotoviteľa.
Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi do 3 dní od riadneho
odovzdania diela, originál diela zostáva objednávateľovi.
Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčími
konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh na
riešenie sporu na príslušný všeobecný súd.
Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy o dielo len z dôvodov uvedených v
v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Pri odstúpení od zmluvy o dielo zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite
zastaviť práce na diele. Zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú
a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.
Na zmluvu o dielo sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky
čl. 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
10.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých
každá strana dostane po jednom vyhotovení.
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10.3 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
Obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi v platnom znení.
10.4 Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou
dodatku, so súhlasom oboch zmluvných strán.
10.5 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana po podpise obdrží jedno vyhotovenie.

V Prešove

V Prešove

Dátum: 15.10.2014

Dátum: 9.10.2014

v.r.
Za objednávateľa: Michal Sýkora
predseda KOCR SVS

v.r.
Za zhotoviteľa: Ing. Michal DÚBRAVSKÝ
konateľ spoločnosti

Prílohy:
Príloha č .1 Cenová kalkulácia zhotoviteľa zo dňa 30.2014
Príloha č.2 Výzva na predkladanie cenových ponúk zo dňa 19.9.2014

