
ZMLUVA O DIELO 

Č. 172/22 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ : Obec Rimavské Janovce  

                                   Sídlo: Rimavské Janovce 301,  

                                   98001 Rimavské Janovce   

              zastúpený: Roman Uhrin. Poverený zástupca starostu obce  

              IČO: 00319058 

                                    DIČ: 2021230420 

              IBAN: SK 81 0900 0000 0051 6090 0617 

                            

 

1.2. Zhotoviteľ :       Názov: STYX INDUSTRY s.r.o. 

  Sídlo: Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica 

  vedený v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

                                   oddiel Sro, vložka č. 9799/S 

  Zastúpený: Ing. Peter Bachlet 

  IČO: 36 632 007 

  DIČ: 2021899099  

                                   IČ DPH: SK2021899099 

  IBAN: SK06 0900 0000 0050 8211 1777 

 

 

čl. II.  

Predmet zmluvy 

2.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a výsledkov prieskumu trhu uzatvárajú túto 

zmluvu (ďalej len „Zmluvu o dielo“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej 

dokumentácie na zákazku „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Rimavské 

Janovce“. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovenie diela bude vykonané v rozsahu 

a podľa požiadaviek objednávateľa za ďalej dohodnutých podmienok. 

2.2. Dielom sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane: geodetické 

zameranie, projektová dokumentácia, rozpočet a zadanie, fotodokumentácia 

a staničenie a geodetické zameranie po realizácií stavby – dokumentácia skutočného 

vyhotovenia. Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) rieši projekt Dobudovanie 

technickej infraštruktúry v obci Rimavské Janovce  v rozsahu uvedenom v situáciách, 

ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy o dielo. PD bude rozdelená na samostatné logické úseky 

(stavebné objekty). 

2.3 Množstvo sád predmetu Zmluvy o dielo: 

- projekt stavby podľa čl. II bod 2.2 tejto Zmluvy o dielo v šiestich vyhotoveniach, 



- kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach (za každý úsek), rozpočtové náklady 

budúrozdelené do logických celkov tak, aby bolo možné realizovať stavbu aj po 

častiach, 

- popis prác s výkazom výmer v šiestich vyhotoveniach, 

- dvakrát elaborát z geodetického zamerania, 

- v dvoch vyhotoveniach bude dodaná PD v elektronickej podobe na CD nosiči resp. 

inom pamäťovom médiu (výkresy a textová časť vo formáte .pdf a .dwg a výkaz výmer 

a rozpočet vo formáte .xls), 

- dvakrát elaborát z geodetického zamerania po realizácií stavby: Dokumentácia 

skutočného vyhotovenia.  

2.4 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi 

a technickými normami platnými v čase realizácie predmetu zmluvy, záväzkami tejto 

Zmluvy o dielo, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení Zmluvy o dielo 

a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2 tejto Zmluvy o dielo. 

 

čl. III. 

Termín plnenia 

3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu podľa čl. 

II. tejto Zmluvy o dielo v nasledovných termínoch: 

        -   Začiatok doby plnenia predmetu Zmluvy o dielo: dňom účinnosti Zmluvy o dielo 

          -   Koniec doby plnenia predmetu Zmluvy o dielo : do 6.5.2022 okrem geodetického 

zamerania po realizácií stavby – dokumentácia skutočného vyhotovenia.  

3.2    Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III bod 3.1 tejto Zmluva o dielo, nie sú 

prípustné.  

3.3.   Zmluvne strany sa v súlade s § 349 ods. 3 Obchodného zákonníka dohodli, že v prípade ,  

že zhotoviteľ nedodá predmet Zmluvy o dielo do termínu určeného v čl. III. Bod 3.1. 

nepôjde teda ku plneniu Zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa riadne a včas, objednávateľ 

v takomto prípade nemá záujem na splnení záväzku zhotoviteľa po uplynutí doby určenej 

na plnenie záväzku, v dôsledku čoho nastanú účinky odstúpenia od tejto Zmluvy o dielo 

začiatkom omeškania zhotoviteľa. Objednávateľ po tomto termíne neprevezme predmet 

Zmluvy o dielo a zhotoviteľovi  zanikne nárok na úhrady ceny za dielo podľa Zmluvy 

o dielo.  

 
 

čl. IV. 

 Miesto dodania predmetu zákazky 

4.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.2 tejto 

Zmluvy o dielo na adrese: 

        Obec Rimavské Janovce – Rimavské Janovce č. 301, 98001 Rimavské Janovce.  

 

čl. V. 

Cena za dielo 

 

5.1.  Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo v rozsahu čl. II tejto Zmluvy o dielo je 

výsledkom prieskumu trhu a je stanovená na základe cenovej ponuky zo dňa 14.04.2022. 

        Cena za dielo predstavuje: 

• Vypracovanie PD bez DPH                                          4 000,00,-  € 

• DPH 20%                                                                          800,00,-  € 

• Cena celkom vrátane DPH                                            4 800,00,-  € 



(slovom:  štyritisíc osemsto eur, nula centov).  

 

 

čl. VI.  

Platobné podmienky 

6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na účely zaplatenia ceny za zhotovenie diela, ktoré je 

predmetom tejto Zmluvy o dielo, má zabezpečené finančné prostriedky. 

6.2.   Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí 

zhotoviteľovi v dvoch splátkach na základe zhotoviteľom vystavených a objednávateľom 

doručených faktúr nasledovne :  

      - prvú splátku za projektovú dokumentáciu vrátane: geodetické zameranie, projektová 

dokumentácia, rozpočet a zadanie, fotodokumentácia a staničenie vo výške 3 200,00 Eur 

bez DPH  (3840,00.-Eur s DPH )  uhradí po zhotovení diela a jeho odovzdaní 

objednávateľovi. 

      - druhú splátku za geodetické zameranie po realizácií – dokumentácia skutočného 

vyhotovenia vo výške 800,00.-Eur bez DPH ( 960,00.-Eur s DPH) uhradí po realizácii 

projektovaných stavieb.  

6.3.   Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo 

dňa ich doručenia objednávateľovi. 

6.4.  Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje 

náležitosti daňového dokladu alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.5    Objednávateľ na zaplatenie ceny diela neposkytuje zálohové platby 

6.6.   V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy o dielo z dôvodov na 

strane objednávateľa, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odplatu (cenu) za práce 

rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto Zmluvy o dielo, vo výške 

zodpovedajúcej príslušnému podielu z ceny dohodnutej v čl. V. bod 5.1 tejto Zmluvy o 

dielo. Zrušenie alebo odstúpenie od tejto Zmluvy o dielo musí byť vykonané písomnou 

formou a doručené druhej zmluvnej strane. Ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu 

zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zodpovedajúce rozpracované práce, o čom bude 

vyhotovený písomný protokol. 

 

čl. VII.  

Zodpovednosť za vady 

7.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade 

s touto Zmluvou o dielo, podľa príslušných technických noriem a všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v čase vykonávania (realizácie) diela a že bude spôsobilý k 

zmluvnému účelu.  

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 

7.1. tejto Zmluvy o dielo. 

7.3.   Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto 

Zmluvy o dielo. 

7.4.  Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela zhotoviteľovi  bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich zistenia. 

7.5.   Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 

predložiť objednávateľovi písomný  návrh na prepracovanie, doplnenie, resp. iný spôsob 



odstránenia  vady;  v  prípade, že  objednávateľ s týmto  návrhom  súhlasí,  je  zhotoviteľ 

povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní  od  uplatnenia reklamácie 

objednávateľom, ak  si  účastníci  nedohodnú  iný  termín  vzhľadom  na  rozsah  zistenej 

závady. 

7.6.   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí a podkladov 

odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne 

objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto 

nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ 

na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

7.7.   Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto 

Zmluvy o dielo, ak boli tieto vady spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ 

odstráni tieto vedy na vlastné náklady do 7 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa. 

 

čl. VIII. 

Sankcie 

8.1.   V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením  povinnosti  odstrániť vady a nedorobky 

diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela bez DPH 

za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela. 

8.2.  V prípade  omeškania  objednávateľa  so  zaplatením  ceny  za  dielo  alebo  jej  časti   má 

zhotoviteľ  právo  na  úroky  z  omeškania vo  výške  0,01%  z  dlžnej sumy  za  každý  

aj začatý deň omeškania až do zaplatenia dlžnej sumy. 

 

 

čl. IX. 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

9.1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri 

zadovážení podkladov pre riadne vykonanie diela zhotoviteľom, doplňujúcich údajov a 

spresnenie podkladov. 

9.2.  Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto 

Zmluvy o dielo je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. Peter Bachlet. K technickým 

rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Roman Uhrin. 

9.3.  Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto Zmluvy o dielo sú obe strany povinné 

písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto 

Zmluve o dielo. 

9.4.  Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto 

Zmluvy o dielo a prevziať riadne dokončené dielo. 

9.5.  Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto Zmluve o dielo. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde 

k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí Zmluvy o 

dielo  z dôvodov na strane objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, iných orgánov 

verejnej moci, resp. dotknutých organizácií. 

9.6.  Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku 

vykonávania diela, v priebehu jeho rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred 

ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú poradu za 

účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s  objednávateľom. 

Z rokovania každej technickej porady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, 

ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je 

zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní. 



 

čl. X. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude 

odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto Zmluvy o dielo. 

10.2. Odovzdaním projektu stavby sa rozumie osobné doručenie projektovej dokumentácie 

objednávateľovi s potvrdením o jeho prevzatí. 

 

čl. XI. 

Ostatné ustanovenia 

11.1. Zhotoviteľ  bude  pri  plnení  predmetu  tejto  Zmluvy  o  dielo  postupovať  s odbornou   

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné  právne predpisy a technické 

normy  platné   v  čase  realizácie  predmetu   tejto   Zmluvy  o  dielo, vzťahujúce  sa  na  

dielo  a podmienky tejto Zmluvy o dielo. 

11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a návrhmi   

na   riešenie   oprávnených   pracovníkov   podľa   čl. IX.  bod  9.2,   rozhodnutiami   a  

vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti v rozsahu čl. II tejto Zmluvy 

o dielo. 

11.4. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto Zmluvy o dielo, 

výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo. Jeho iné využitie, najmä 

prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom 

objednávateľa a/alebo zhotoviteľa. 

 

 

čl. XII 

Prechod vlastníckeho práva 

12.1.  Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu Zmluvy o dielo po  

prevzatí diela ako celku prechádza na objednávateľa  dňom úplného zaplatenia ceny diela 

uvedenej   v  čl. V.   bod  5.1.,  pričom  nie  sú   dotknuté    práva   zhotoviteľa   v   zmysle 

autorského zákona. 

 

 

 

čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

13.1. Objednávateľ   môže  od  tejto  Zmluvy  o dielo odstúpiť, ak zhotoviteľ  bezdôvodne 

predlžuje dojednaný čas plnenia. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ 

zhotoviteľovi  bez  zbytočného  odkladu po tom, čo sa o podstatnom  porušení zmluvy        

dozvedel. 

13.2.  Odstúpenie od Zmluvy o dielo sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením tejto Zmluvy o dielo. 

13.3. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od Zmluvy o dielo a  písomnej 

forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. 

13.4.  Zmluvné strany sa dohodli,  že  Zmluvu o dielo  je možné zrušiť aj  vzájomnou dohodou 

zmluvných strán. Vzájomné nároky vzniknuté do dňa zrušenia Zmluvy o dielo budú         

vysporiadané v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo. 

13.5. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou o dielo sa riadia Obchodným zákonníkom          

a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. 



13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti 

s ňou vzniknuté, ako aj rôzne výklady právnych otázok akéhokoľvek druhu vzniknuté 

z tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s touto Zmluvou o dielo sa zmluvné strany 

pokúsia vyriešiť mimosúdnou cestou. Spory, ktoré nebudú zmluvnými stranami 

vyriešené mimosúdne, budú prejednané a rozhodnuté vecne a miestne príslušným 

všeobecným súdom Slovenskej republiky. 

13.7.  Zmeny a doplnky tejto Zmluvy o dielo budú vykonané formou očíslovaných  písomných 

dodatkov k Zmluve o dielo, ktoré sa po ich obojstrannom podpísaní  zmluvnými stranami  

stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. 

13.8.  Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami         

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni  jej  zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.         

Je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží        dva 

rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis. 

13.9.  Zmluvné  strany si túto Zmluvu o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

  V Rimavských Janovciach                                                      V Banskej Bystrici, 

         dňa 29.04.2022                                                                    dňa 29.04.2022 

       Za objednávateľa:                                                                   Za zhotoviteľa: 

 . 

 

 

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

         Roman Uhrin                                                                 Ing. Peter Bachlet 

 Zástupca  starostu  obce                                                          konateľ spoločnosti 


