
Zmluva o dielo č. 2/2022 
Podľa § 536 – 565 obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov. 

 

Čl.1 Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:   Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad Zemplínska Teplica, 

Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica 

 Štatutárny zástupca:   Jozefína Uhaľová, Mgr., starosta obce 

 IČO:     00 332 194 

 Telefón:   056/ 679 62 22 

 e-mail:   starosta@zemplinskateplica.sk  

Objednávateľ nie je platca DPH ! 

1.2 Zhotoviteľ:    ÚDI Košice, s.r.o. 

 Štatutárny zástupca:  Ing. Zoltán Béres 

 IČO:   36182541 

 DIČ:    2020042596 

 IČ DPH:  SK2020042596 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo  na základe výsledkov predkladania cenových 

ponúk na poskytnutie služby v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl.2 Predmet zmluvy 

2.1 Predmet zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt:  

                               „Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica“ 

2.2 Investor stavby: Obec Zemplínska Teplica 

2.3 Dodávateľ stavby: bude určený vo výberovom konaní 

2.4 Miesto stavby: obec Zemplínska Teplica, okres Trebišov 

2.5 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy o dielo zaväzuje : 

2.5.1 Spracovať Projektovú dokumentáciu stavby  

         „Miestne komunikácie II. v obci Zemplínska Teplica“  

  Objekty: (v členení podľa požiadavky objednávateľa) 

- SO 01 – Miestna komunikácia – Cintorínska ulica rozšírenie a rekonštrukcia krytu vozovky 

- SO 02 – Miestna komunikácia – Záhradná ulica rekonštrukcia krytu vozovky a chodníka 

- Textová a grafická  časť, položkový rozpočet. 

 

Požiadavky na položkový rozpočet stavby:  

a) rozpočet stavby bude vypracovaný s využitím všeobecne dostupných rozpočtárskych 

programov;  

b) takto vypracovaný rozpočet stavby bude overený odborne spôsobilou osobou (projektantom, 

rozpočtárom)  

c) položkovitý rozpočet stavby bude členený podľa jednotlivých stavebných objektov uvedených  

v projektovej dokumentácii- výkresovej a textovej časti;  
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d) položkovitý rozpočet nesmie obsahovať agregované položky (súborné/kompletové položky) s 

výnimkou prípadov, kde nie je objektívne možné použiť detailnejší rozpis;  

e) všetky peňažné čiastky budú uvedené ako zaokrúhlené na 2 desatinné miesta;  

f) všetky merné jednotky budú uvedené ako zaokrúhlené na 3 desatinné miesta;  

g) v položkovom rozpočte v stĺpci „celkom“ sa vynásobí stĺpec „množstvo“ so stĺpcom 

„jednotková cena“ pričom výsledná hodnota musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta pomocou 

funkcie ROUND 

2.5.1.1 Projektová dokumentácia je „Jednostupňový projekt na úrovni realizačného projektu“ 

2.5.2 Vykonávať autorský dozor počas celej výstavby od odovzdania staveniska  

          po kolaudačné konanie. 

2.6. Počet paré dokumentácie – 6x v papierovej forme + 1x digitálny záznam na CD.   

Digitálny záznam - formát výkresov v pdf, formát textov vo formáte doc (program WORD), rozpočet 

a výkaz  výmer stavby 1x textová forma a 1x v digitálnej formáte xls (program Excel).  

 

Čl.3 Termín plnenia 

3.1 Ad 2.5.1.2 Jednostupňový projekt stavby v termíne do 14. 01. 2022 

3.2 Ad 2.5.2 Počas celej výstavby od odovzdania staveniska po kolaudačné konanie. 

 

Čl.4 Cena prác 

4.1 Cena prác je stanovená dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom.  

     cena celkom                 bez DPH                            4.950 eur 

                                          DPH (20%)        990 eur 

                                           S DPH      5.940 eur 

 

Čl.5 Platobné podmienky 

5.1 Objednávateľ uhradí podľa bodu : 

- 4.2 dohodnutú sumu po dodaní diela v súlade s bodom 2.5.1., na základe vystavenej faktúry. 

5.2 Splatnosť faktúry  je 14 dní.   

 

Čl.6 Odovzdania a prevzatie prác 

6.1 Projektová dokumentácia v termíne podľa čl. 3.1 a 3.3, bude odovzdaná investorovi v deň plnenia, 

prípadne skôr osobne a investor sa zaväzuje ju prevziať. Ak nebude možné osobné prevzatie, bude 

dokumentácia zaslaná poštou. Za deň plnenia sa považuje termín odoslania. 

6.2 Autorský dozor je vykonaný, keď je vydané kolaudačné rozhodnutie predmetnej stavby.     

6.3 Projektová dokumentácia bude vyhotovená v svetlotiskových, alebo xeroxových kópiách v počte 

podľa čl. 2.6. 

Čl.7 Záverečné ustanovenia 

7.1 Všetky  zmeny  a  dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne a potvrdené obidvoma 

zmluvnými stranami. 

7.2 Zmluva je  vyhotovená  v troch  exemplároch,  pričom objednávateľ   si  ponechá  dva exempláre 

 a zhotoviteľ  jeden exemplár.  

7.3 Práva a  povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neuvedené  sa riadia ustanoveniami  

obchodného zákonníka v platnom znení. 

7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v z.n.p. 
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7.5 Obe zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi podpismi. 

7.6 Zároveň  obe  zmluvné  strany  prehlasujú,  že  túto  zmluvu prejednali,  že  táto  zmluva  nebola 

uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.   

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na 

mieste sú najmä: 

-  Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi  

poverené osoby, 

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a ES. 

 

 

Zemplínska Teplica dňa  10. 01. 2022      Košice 10. 01. 2022 

 

 

 

 

..........................................................................                     .................................................................. 

Jozefína Uhaľová, Mgr., starosta obce                               konateľ spoločnosti Ing. Zoltán Béres 


