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ZMLUVA O DIELO 

Č. EV-01/2021 

(podľa § § 631 až 643 Občianskeho zákonníka a § 91 Autorského zákona) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Obec Veľké Bierovce 
913 11Veľké Bierovce 24   

v zastúpení   Ing. Silvia Masárová, starostka 
IČO:                                            00312142 

DIČ:     2021080105 

(ďalej len "objednávateľ") 

 
Zhotoviteľ:   Ekoplán, s.r.o. 

    Budatínska 10 

    851 06 Bratislava 

registrácia:    Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vl. č. 87468/B 

v zastúpení   doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ 

IČO:    47021918 

DIČ:     2023702747 

IČDPH:    SK2023702747 

Bankové spojenie :  Československá obchodná banka, a.s. 

číslo účtu (IBAN):  SK2875000000004017616352 
(ďalej len "zhotoviteľ")    
 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok 

a) zhotoviteľa, že vytvorí dielo na objednávku v zmysle § 91 Autorského zákona a podľa čl. III 

tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi 

b) objednávateľa, že zhotovené dielo prevezme dňom jeho vyhotovenia a zaplatí zaň zhotoviteľovi 

cenu za dielo podľa čl. IV tejto  zmluvy 

 

Čl. III 

Dielo 
 

(1) Dielom je vypracovanie odborného posudku na správu o hodnotení strategického dokumentu 

„Územný plán obce Veľké Bierovce“ na základe určenia konateľa zhotoviteľa ako odborne 

spôsobilej osoby k vypracovaniu odborného posudku Okresným úradom Trenčín, odbor 

starostlivosti o životné prostredie a v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

 

(2) Zhotoviteľ dodá odborný posudok na správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán 

obce Veľké Bierovce“ v súlade s §13 ods. 8 a 9 zákona č. 24/2006 Z.z. v lehote do 30 dní odo dňa 

podpísania tejto zmluvy. 

 

(3) Zhotoviteľ vykoná vypracovanie odborného posudku na základe odbornej spôsobilosti konateľa na 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie v oblasti 3o územný rozvoj a územné plánovanie. 

 

(4) Povinnosťou objednávateľa je poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť – poskytovať 

požadované podklady a doplňujúce údaje, v zmysle § 13, ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 
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(5) Zhotoviteľ dodá dielo v elektronickej forme vo formáte pdf a v 1 vytlačenom vyhotovení. 

 

Čl. IV 

Cena za dielo a platobné podmienky 

 

(1)  Cena za zhotovenie diela je 1190 eur bez DPH. 
 

(2)  Zhotoviteľ je v čase podpísania tejto zmluvy platiteľom DPH. K cene bude pripočítaná DPH, ak 

zhotoviteľ bude v deň zdaniteľného plnenia platiteľom DPH. Zhotoviteľ požiada o zrušenie 

registrácie pre DPH k 1.12.2021. 

 

(3)  Zhotoviteľ bude cenu za dielo fakturovať v doch splátkach: 

a) 1. splátka vo výške 300 eur bez DPH vyfakturovaná do 15 dní po odovzdaní diela 

b) 2. splátka vo výške 890 eur bez DPH  vyfakturovaná v lehote do 31.01.2022 

 

(4)  Platba prebehne na základe faktúry, ktorej splatnosť je 14 kalendárnych dní od jej doručenia 

objednávateľovi. . 

 

(5) Ak neboli faktúry vystavené oprávnene alebo riadne, alebo neobsahujú náležitosti uvedené v tejto 

zmluve, resp. vyžadované zákonom, je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu ceny za dielo, resp. 

jednotlivých splátok ceny za dielo. V takomto prípade je cena za dielo, resp. jednotlivá splátka ce-

ny za dielo splatná až 14 dní od doručenia faktúry, ktorá zodpovedá náležitostiam vyžadovaných 

touto zmluvou a  zákonom o dani z pridanej hodnoty. 

 

(6) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia stanovené v bode III ods.2 tejto zmluvy o dielo 

pri dodržaní podmienok plnenia zo strany objednávateľa uvedených v bode III ods. 4. zmluvy, má 

objednávateľ právo voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela 

bez DPH uvedenej v bode IV ods. 1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s dodaním diela 

podľa tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 

škody v plnej výške.  
 
(7) Zhotoviteľ prehlasuje, že cena za dielo dohodnutá v čl. IV ods.1 tejto zmluvy je úplná. Zhotoviteľ 

nemá nárok na navýšenie ceny za dielo z dôvodu svojho chybného výpočtu ceny za dielo. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať akékoľvek úkony, ktoré sú nutné pre zhotovenie  diela. Zhotoviteľ 

ďalej prehlasuje, že všetky požadované práce na zhotovenie  diela sú zahrnuté v predmete zmluvy 

a nebude si neskôr uplatňovať námietky k vykonaniu prác naviac, aby získal dodatočnú odmenu. 

 

Čl. V  

Záruky a ukončenie zmluvy 

 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne bezplatne odstrániť vady diela, zistené pri odovzdávaní diela 

alebo do 24 mesiacov od odovzdania diela. 
 

(2) Tento zmluvný vzťah je možné ukončiť:  

a) dohodou, 

b) odstúpením pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. 
 

(3) Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy, ak bude zmluva podstatným 

spôsobom porušená, najmä 

a) ak zhotoviteľ prekročí akýkoľvek z termínov uvedených v čl. III bod 2 tejto zmluvy pre zho-

tovenie diela; alebo 

b) ak sa vyskytnú počas doby zhotovenia diela alebo počas príslušnej záručnej doby vady diela 

alebo časti diela, ktoré nie je možné odstrániť; alebo 

c) ak je závažným spôsobom ohrozené včasné zhotovenie diela alebo časti diela z dôvodu preká-
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žok, za ktoré nesie zhotoviteľ zodpovednosť, a zhotoviteľ ani v dodatočnej, objednávateľom 

stanovenej, primeranej lehote včasné plnenie nepreukáže a ďalšie strpenie od objednávateľa 

už nemožno požadovať.  

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Autorského 

zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

 

(2) Po odovzdaní diela nadobúda objednávateľ právo na používanie a rozmnožovanie diela. 

 

(3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

(4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva 

v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, 

s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 

objednávateľa. 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach,       

dňa:    

 

 

za objednávateľa:                                                za zhotoviteľa: 

 

 

 

        

 

 

Ing. Silvia Masárová    doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. 

 


