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ZMLUVA  O DIELO 

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

 

Názov: Vinohrady nad Váhom 

 

Adresa: Obec Vinohrady nad Váhom, Obecný úrad 355  

 925 55 Vinohrady nad Váhom 

 

IČO:  00306304 

DIČ:  2021002357 
 

V zastúpení:  Ing. Eva Hanusová, starostka obce Vinohrady nad Váhom

             

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN:  SK 89 0200 0000 0009 2302 8132 

 

/ďalej len objednávateľ/ 

 

Zhotoviteľ: 

 

Názov:  Ing. Vilma Franeková 

 

Adresa:  Komenského 864/5, 919 04 Smolenice 

IČO:  43 497 497 

DIČ:  1028012843 

 

V zastúpení:  Ing. Vilma Franeková 

  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

č. účtu:  SK08 5600 0000 0015 0812 5001 

 

Právna forma: fyzická osoba zapísaná v ŽR 

Zapísaná: Živnostenský register OÚ v Trnave, č. ŽR: 250-23525 z  

 8. 2. 2007 

  

 /ďalej len zhotoviteľ/ 

 

Čl. 1 

 Predmet zmluvy 

 

Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať nasledovné 

služby v oblasti životného prostredia: 
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1. 1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy a záväzok   

objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 

 

1. 2. Predmetom plnenia je vyhotovenie diela: „Odborný posudok k správe o hodnotení 

vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie: Územný plán obce Vinohrady 

nad Váhom“. 

 

1. 3. Dielo bude vykonané v súlade s § 13 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v znení zmien a doplnkov, na základe oznámenia Okresného úradu v 

Galante, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorým bola určená odborne 

spôsobilá osoba na vypracovanie posudku (príloha). 

 

Čl. 2 

Termíny a spôsob plnenia 

 

Obe zmluvné strany sa v tejto zmluve zaväzujú, že: 

 

2. 1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1 sú:  

        Začatie realizácie diela: 11. 05. 2021 

        Ukončenie diela:  30. 06. 2021 

 

2. 2. Po odovzdaní diela podľa čl. 1 bod 1.2. sa vypracuje záverečný odovzdávací a preberací    

protokol. 

 

2. 3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto 

dielo prevziať aj v skoršom termíne. 

 

2. 4. Zhotoviteľ odovzdá dielo – Odborný posudok 3x v písomnom vyhotovení a 1x na 

elektronickom nosiči dát.   

Čl. 3 

Cena diela 

 

3. 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie   

dohodnutú cenu. 

 

3. 2.  Celková cena diela podľa čl. 2 bod 2.4. je 1300 € (tisíctristo eur). 

 

3. 3.  Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akúkoľvek 

príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny. 

 

Čl. 4 

 Povinnosti a práva dodávateľa 

 

4. 1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela v zmysle čl. 3 tejto zmluvy po riadnom   

odovzdaní predmetu plnenia. 

 

4. 2.  Po odsúhlasení a prevzatí diela na základe odovzdávajúceho a preberacieho protokolu 

vzniká zhotoviteľovi povinnosť do 10 dní vystaviť faktúru za vykonané práce. Faktúra 

je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  
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4. 3.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy z účtu 

objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

Čl. 5 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

5. 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté zmluvnými stranami. 

 

5. 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

 

5. 3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 

zmluvou a všeobecne záväznými predpismi. 

 

5. 4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, za 

ktoré zodpovedá. 

 

5. 5. O odstránení prípadných vád bude spísaný protokol, ktorý bude po prevzatí podpísaný 

objednávateľom. 

Čl. 6 

Podmienky vykonania diela 

 

6. 1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. 

 

6. 2. Vlastníctvo k realizovanému dielu prejde zo zhotoviteľa na objednávateľa po prevzatí 

diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 

6. 3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať priebežnú konzultáciu k zhotoveniu diela a    

poskytovať všetky relevantné informácie ako podporné informácie pre zhotovenie diela. 

 

6. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy ku dňu dohodnutému podľa čl. 2 tejto 

zmluvy. 

Čl. 7 

Zmluvné pokuty 

 

7. 1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1 po termíne uvedenom v bode 2.1.2, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Tým nie je 

dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním 

vznikla. 

Čl. 8 

Zánik zmluvy 

 

8. 1.  Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Zo strany 

objednávateľa môže byť zmluva ukončená aj výpoveďou, pričom účinky výpovede 

nastanú jej doručením zhotoviteľovi. 

8. 2. V prípade, že si ktorákoľvek zo zmluvných strán neplní povinnosti stanovené zmluvou, 

je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak sú splnené podmienky uvedené 
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v Obchodnom zákonníku alebo v tejto zmluve a žiadať náhradu preukázateľne 

vzniknutej škody. 

Čl. 9 

Osobitné ustanovenia 

 

9. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie nepoužije pre iné účely ako 

pre plnenie tejto zmluvy. 

 

9. 2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 

pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán 

a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

9. 3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy. 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

10. 1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

 

10. 2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, 

v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

 

10. 3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: Oznámenie o určení odborne 

spôsobilej osoby na vypracovanie posudku. 

 

10. 4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

10. 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

 

10. 6. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 si ponechá objednávateľ 

a 1 zhotoviteľ. 

 

Vinohrady nad Váhom,  dňa 11. 05. 2021 

 

  

 

  

 

Podpísané        podpísané 

   …………………………………….                                          ……………………………... 

      Objednávateľ       Zhotoviteľ 

 

 


