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Zmluva o dielo č. 3/2022 
uzavretá podľa § 536  a nasl.  Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ: Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce   

  

Sídlo:                     Americká trieda 15, 040 13 Košice   

Zastúpený:            Mgr. Ing. Miloš Ihnát  - starosta  

IČO:                      00691071   

DIČ:                      2020762986   

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.   

číslo účtu:              SK09 5600 0000 0065 1543 9001  

osoba oprávnená v technických veciach: PhDr. Jaroslav Žďára 

telefón:                   0944 973 072     

email:                     zdara@tahanovce.sk   

     (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

2. Zhotoviteľ: Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o.  
      

Sídlo organizácie : Sady nad Torysou č. 39, 040 41 Košice - okolie    

Pracovisko : Hlinková 39, 040 01 Košice    

Zastúpený :             Ing. Zoltán Béreš, konateľ spoločnosti    

IČO :             36182541     

DIČ :             2020042596     

IČ DPH :               SK 2020044596     

Osoby oprávnené rokovať vo veciach : 

- zmluvných:        Ing. Zoltán Béreš 

- technických:  Ing. Zoltán Béreš    

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri  

                               Okresného súdu Košice I., odd.  Sro vložka č. 10197/1     

      (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie realizačného projektu pre vydanie územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Spoločný chodník pre cyklistov 

a chodcov v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, Mončí potok“, a to na základe príkaznej 

zmluvy č. 2022001988 medzi mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce a mestom 

Košice. Súčasťou zákazky je i podrobné geodetické zameranie lokality s overením 

jestvujúcich inžinierskych sietí..  

Rozsah projektového riešenia:  

- Geodetické zameranie lokality vrátane inžinierskych sietí a ich overenia 

u príslušných správcov – požiadavky správcov sietí zapracovať do projektu 

/napojenie, prekládky, resp. ochrana/ a záznamy zo stretnutí či konzultácií priložiť, 

- Analýza vlastníckych vzťahov ako podklad pre majetko- právne vysporiadanie 

dotknutých pozemkov. Súčasťou analýzy bude zoznam vlastníkov a 

im prislúchajúcich podielov vzhľadom na výmery dotknutých častí pozemkov 

stanovene geodetickým zameraním projektu, a to v podobe použiteľnej pre 

majetko - právne  vysporiadanie a spracovanie kúpnych alebo nájomných zmlúv. 
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- Projektová dokumentácia pre realizáciu – situácia, vytyčovací výkres, pôdorys, 

priečne a pozdĺžne rezy, úpravy terénov, projekt dopravného značenia, 

- Rozpočet a výkaz výmer 

 

Čl. II. 

Podmienky vykonania diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať dielo v súlade s platnými STN, TP,   

odsúhlasenú  krajským dopravným inšpektorátom / /. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať dielo v rozsahu  realizačného 

projektu použiteľného pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo nasledovne:  projektová dokumentácia tlačená 

verzia  6 ks paré , digitálna verzia  1 ks  v digitálnom formáte pdf, rtf alebo doc. na CD 

nosiči.  Geodetické zameranie 2 x   v tlačenej forme, 1 x digitálne na CD nosiči. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela riadiť platnými technickými normami. 

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela spolupracovať s objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť súčinný pri získavaní stanovísk dotknutých orgánov 

potrebných pre získanie územného rozhodnutia a stavebného konania. Zároveň sa 

zaväzuje, že v prípade pripomienok a námietok dotknutých orgánov predmetné 

projektové riešenie prepracuje alebo doplní v súlade s týmito pripomienkami a to aj po 

doručení a úrade predmetu zmluvy objednávateľom. 

 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek 

informácie dôležité pre naplnenie účelu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na 

záväzku konštruktívnej a urýchlenej súčinnosti pri poskytnutí ďalších podkladov a 

vyjadrení a pri riešení prípadných problémov, ktorých potreba vzíde počas vykonávania 

diela.  

 

 

Čl. III. 

Miesto a čas vykonania a dodania diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný dodať  dielo objednávateľovi v sídle objednávateľa. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do 17.10.2022. 

 

 

Čl. IV. 

Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo je stanovená ako maximálna podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom 

podľa postupu pre zákazku  s nízkou hodnotou. 

 

2. Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške  11 970,00  € s DPH 

(jedenásť tisíc deväťstosedemdesiat eur).   Zhotoviteľ je  platiteľom DPH. 
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. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi po prevzatí diela podpísaním 

preberacieho protokolu.  

 

4. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúry v štyroch rovnopisoch. Jednotlivé faktúry musia 

spĺňať zákonné náležitosti daňového dokladu podľa § 72 a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia úplnej faktúry objednávateľovi. 

 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie; v takom prípade začne 

plynúť nová lehota splatnosti doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

Čl. V. 

Záruka a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané a dodané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, a že počas záručnej doby dvoch rokov odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vyzvanie objednávateľa odstráni bez zbytočného odkladu 

prípadné vady zistené počas vykonávania diela, najneskôr do 15 dní od oprávnenej 

reklamácie objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ má právo prezrieť dodané dielo a v prípade, že bude  mať zjavné vady, 

reklamovať ich u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Ostatné vady môže objednávateľ 

reklamovať vtedy, ak boli spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ má 

v prípade vád diela právo na bezplatné odstránenie vád zvolaním reklamačného konania, 

v ktorom bude dohodnutá obojstranne primeraná lehota na vykonanie opravy diela, resp. 

jeho príslušnej časti. 

 

Čl. VI. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa 

oboznámil pri vykonávaní diela a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.  

 

 

Čl. VII. 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela z dôvodu na strane zhotoviteľa, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

diela za každý, aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi 

nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením jeho povinností 

podľa tejto zmluvy.  

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo, je zhotoviteľ oprávnený 

uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania v zákonnej výške (§ 369, § 369a  
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Obchodného zákonníka  a Nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z. ), za každý aj začatý deň 

omeškania. 

 

 

Čl. VIII. 

Skončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

a) písomnou dohodou, 

b) odstúpením od zmluvy. 

2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán z dôvodu podstatného 

porušenia ustanovení tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú 

okamihom doručenia druhej zmluvnej strane.  

 

3. Za podstatné porušenie ustanovení zmluvy sa považuje aj omeškanie zhotoviteľa 

s vykonaním  a dodaním diela z dôvodu na strane zhotoviteľa o viac ako jeden mesiac. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných 

písomných dodatkov, inak sú neplatné. 

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy sú pre 

objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanovenia 

porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich 

dobrovoľne plniť. 

 

 

 

 

V Košiciach dňa .............................  V ............................ dňa ............................. 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

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


