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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb.  

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.  
 

P r e a m b u l a 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na 
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie 
zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Objednávateľ  
      

Názov organizácie OBEC LIESKOVEC  

Sídlo organizácie Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec 

Štatutárny orgán starosta obce 

Poverený jednaním Ing. Peter Ťavoda, CSc. 

Kontaktná osoba Ing. Peter Ťavoda, CSc. 

Bankové spojenie VÚB 

Číslo účtu 16427412/0200 

IBAN 6302000000000016427412 

IČO 00647861 

DIČ 2021346228 

Tel/fax 045 537 03 57 

E-mail starosta@obeclieskovec.sk 

www www.lieskovec.sk 

 
1.2. Zhotoviteľ   
 

Obchodné meno LIGHTECH, s.r.o. 

Sídlo      Kominarska 2-4, 83104 Bratislava 

Štatutárny orgán konateľ 

Zástupca na rokovanie vo veciach 
technických 

Ing. Eduard Kačík  

Zástupca na rokovanie vo veciach 
právnych 

JUDr. Eduard Kačík, CSc. 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri občianských 
združení 

 

IČO 35796332 

IČ DPH SK 2020214086 

Bankové spojenie TatraBanka a.s.  

Číslo účtu  262 225 3124/1100 

IBAN  

E-mail  lightech@lightech.sk 
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Čl. II 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  v rozsahu a za   podmienok dojednaných v tejto   
zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa  zhotoví a objednávateľovi 
odovzdá dielo, ktorým je : Projektová  dokumentácia zvyraznenia priechodu pre 
chodov v obci Lieskovec. 
 
2.2 Projektová dokumentácia bude vyhotovená v stupni pre realizáciu stavby. 
 
2.3 Spoločný slovník obstarávania 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník  
(ak sa uplatňuje) 

Hlavný predmet 71 320 000-7  
 

2.4  Kategória služby: 12 
 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dokončené 
dielo prevezme, zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté 
spolupôsobenie.    
 
 

Čl. III 
OBSAH  A ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

 
3.1 Projektová dokumentácia stavby bude vyhotovená a dodaná v obsahu a rozsahu 

podľa Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 

  
 

Čl. IV 
SPÔSOB VYPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE 

 
4.1  Projektová dokumentácia podľa bodu 3.1 bude vyhotovená a dodaná v rámci 
dojednanej ceny v šiestich vyhotoveniach v listinnej podobe a jeden krát 
v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte, v ktorom projektovú dokumentáciu 
projektant vyhotovil, napríklad  PDF a podobne.   
  
4.2 Tri sady projektovej dokumentácie z každej samostatnej časti podľa bodu 3.1 
budú obsahovať krycí list rozpočtu, podrobný položkovitý rozpočet stavby a výkaz 
výmer, všetko v listinnej podobe a elektronickej podobe na CD nosiči v MS Excel.  
Podrobný položkovitý rozpočet a zadanie s výkazom výmer musí obsahovať výpočet 
množstiev. 
 
4.3 Zhotoviteľ zabezpečí inžinierskú činnosť a záväzné stanoviská dotknutých 
orgánov za osobitných zmluvných podmienok.  
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Čl. V 

ČAS PLNENIA 
 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy do 30.05.2014.  
 
5.2 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym  zhotovením 
dokumentácie a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa 
rozumie osobné odovzdanie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí. 
 
 

Čl. VI 
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

 
6.1  Dokumentáciu podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto 
podkladov objednávateľa: 
6.1.1 Katastrálna mapa intravilanu obce 
6.1.2 Ďalšie podklady nutné na spracovanie projektovej dokumentácie podľa 
požiadaviek zhotoviteľa  
 
6.2   Dokumenty podľa odseku 6.1.1 objednávateľ dodá zhotoviteľovi do termínu 
začatia prác na vyhotovení  dokumentácie. 
                          

 
Čl. VII 

CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 
 
7.1. Cena  za  zhotovenie  predmetu  zmluvy  podľa čl. II,  čl. III. a čl. IV  tejto  
zmluvy  je  dojednaná  dohodou  zmluvných strán podľa zákona NR SR  č.18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  v zmysle vyhlášky MF SR č.87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je 
maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy.  
 
7.2. Cena  predmetu zmluvy je výsledná cena a zahŕňa v sebe všetky náklady 

spojené s plnením predmetu zmluvy. Cena za predmet plnenia sa dohodla 
takto:   

 
 
 

Por. 
č. 

Predmet plnenia zmluvy 
podľa čl. II,  čl. III, a čl. IV 
tejto zmluvy 
 

Cena bez DPH 
v EUR 

Sadzba 
DPH 
v % 

Výška DPH 
v EUR 

Cena vrátane DPH 
v EUR; zmluvná 

cena celkom v EUR 

1 
Projekt pre stavebné 
konanie a realizáciu 
stavby  

245,00 20 49,00 294,00 

  
 

7.3 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená 
zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený faktúru vyhotoviť a objednávateľovi doručiť 
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najskôr v deň zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa čl. II, čl. III a čl. IV 
(všetky časti). Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platného 
a účinného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  
7.3.1  Faktúra musí obsahovať: 

  označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa,  
ktorý dodáva tovar, poskytuje službu alebo uskutočňuje prácu a jeho 
identifikačné číslo pre daň, 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo 
bydliska príjemcu tovaru, služby alebo práce  a jeho identifikačné číslo pre 
daň, ak mu je pridelené, 

 dátum, keď bol tovar, služba alebo práca dodaná, alebo dátum, keď bola 
platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu 
vyhotovenia faktúry, 

 dátum vyhotovenia faktúry, 

 rozsah a druh dodaného tovaru, poskytnutej služby alebo uskutočnenej 
práce, 

 základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté 
v jednotkovej cene, 

 sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

 výšku dane spolu, 

 celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty, 

 IČO, DIČ, platiteľa i príjemcu, 

 názov banky a číslo účtu platiteľa, 

 dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry, 

 podpis, prípadne i  pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane. 
 

7. 4   V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 7.3.1 tohto 
článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. 
V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

7.5 Splatnosť správne vystavenej faktúry je do 21 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 
 
7.6  Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok. 
 
7.7 Ak zhotoviteľ zaplatí správne poplatky a kolky, ktoré bezprostredne 
a preukázateľne súvisia so zhotovením diela (plnením tejto zmluvy), tieto výdavky nie 
sú zahrnuté v cene diela a všetky sú nákladom objednávateľa.  
 
 

Čl. VIII 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 

 
8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II po termíne uvedenom v čl. V, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny „spolu“ uvedenej v čl. VII za každý začatý 
deň omeškania. 



LIGHTECH, s.r.o.  - Projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
___________________________________________________________________________________ 

 5/7 

8.2 Ak objednávateľ neuhradi faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže faktúrovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý začatý 
deň  omeškania. 
 

 
Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 
 

9.1 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov  
prevzatých  od  objednávateľa  a  zhotoviteľ  ani  pri vynaložení všetkej starostlivosti  
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 
 
9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané 
objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád a nedorobkov.  
 
9.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy, dojednávajú zmluvné strany právo 
objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie 
vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.  
 
9.4 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný 
uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk štatutárneho orgánu 
uvedeného v čl. I, odsek 1.2. 
 
9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy 
v zmysle ods. 9.3 do jedného dňa od prevzatia písomného  uplatnenia oprávnenej 
reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.  
 
9.6 Záručná doba je 24 mesačná  a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu 
zmluvy  objednávateľovi. 

 
 

ČL. X 
ZMENA ZÁVÄZKU 

 
10.1 Ak v priebehu realizácie diela (zhotovovania projektovej dokumentácie) 
objednávateľ uplatní nové požiadavky na predmet zmluvy ktoré budú mať vplyv na 
cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve 
cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu zmluvy. 
 
10.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na 
strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomného odsúhlasenia rozsahu 
vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa článku VII tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ odovzdá odberateľovi rozpracovanú časť diela v listinnej  
i v elektronickej podobe. 
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Čl. XI 
VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

11.1 Východiskové podklady a digitálny formát zhotovenej dokumentácie zostávajú v   
archíve zhotoviteľa, ale sú vlastníctvom objednávateľa a na požiadanie budú 
objednávateľovi vydané do 7 dní. 
 
 

ČL. XII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
12.1  Zmluvné strany prejavujú v tejto zmluve svoju vôľu, aby sa ich záväzkový vzťah 
založený zmluvou, spravoval príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov 
 

12.2 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušne ustanovenia právneho 
poriadku SR, Obchodného zákonníka SR a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
12.3 Akékoľvek vzniknuté či hroziace spory zmluvných strán, vyplývajúce z tejto 
zmluvy budú zmluvné strany prednostne riešiť mimo súdnym rokovaním s cieľom 
uzavrieť dohodu, ktorá umožní obojstranné riadne a včasné plnenie tejto zmluvy. 
 
12.4 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. 
    
12.5 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť 
písomný, riadne potvrdený a podpísaný  oprávnenými zástupcami každej zo 
zmluvných strán. 
 
12.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis 
obdrží zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží objednávateľ. 
 
12.7 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jej podpísania 
obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 
 
V Bratislave dňa  
 
Zhotoviteľ : 
 
 
............................................. 

 
       štatutárny zástupca 

  
 
 
V Lieskovci dňa  
 
Objednávateľ : 16.05.2014 
 
 
............................................................... 

 
starosta obce 
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