
Zmluva o dielo na predmet zákazky: „Podpora asistencie pri dodatočnom povolení technicky vyhovujúcich stavieb 
v obci Veľká Lomnica “ 

 

 
  

   Z M L U V A   O   D I E L O   

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,v znení 
neskorších predpisov  

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: 

Názov:    Obec Veľká Lomnica 
Sídlo:    Obecný úrad Veľká Lomnica, Tatranská 175/23,  
 059 52  Veľká Lomnica  
IČO:                 00 326 666  
DIČ:    2020697338 
V zastúpení:   Mgr. Peter Duda, starosta obce 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Mgr. Peter Duda 
 vo veciach technických:  Mgr. Peter Duda 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:   927328562/0200  

IBAN SK98 0200 0000 0009 2732 8562  
Telefón:                     052 / 456 11 02 
E-mail:    obec@velkalomnica.sk 
Web:    www.velkalomnica.sk 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

 

Názov:    Andrea Šterbáková 
Sídlo:    Železničná 137 / 52 
    059 52 Veľká Lomnica 
IČO:    46 445 111 
DIČ:    1047048376 
IČ DPH:   SK2020016889 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.   
Číslo účtu:   4014872342/7500 
IBAN:    SK86 7500 0000 0040 1487 2342 
Telefón:                      
E-mail:     
Č. živn. registra:  730-12610 
     
 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 
 

Čl. 1. Predmet plnenia diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná geodetické práce pre dodatočné povolenie 
technicky vyhovujúcich stavieb v obci Veľká Lomnica a to v rozsahu a za podmienok 
dojednaných v tejto Zmluve. Zhotoviteľ postupne odovzdá objednávateľovi 
vypracované geodetické podklady pre realizáciu dodatočného povolenia technicky 
vyhovujúcich stavieb. 

2. Predmet diela pozostáva z troch samostatných častí: 

mailto:obecdacov@gmail.com
http://szspomatica11.edupage.org/
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a) Zhotovenie geometrického plánu – pre majetkoprávne vysporiadanie – 
20x 

b) Zhotovenie geometrického plánu – porealizačné zameranie stavby – 20x 

c) Zameranie adresného bodu stavby – 20x 
(ďalej spolu ako „Dielo“ alebo po častiach aj ako „Časť diela“). 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo/Časť diela, ktoré bude spĺňať podmienky tejto 
zmluvy, prevezme podpísaním „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/Časti diela“ 
oboma Zmluvnými stranami, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne 
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

4. Miesto vykonania diela je katastrálne územie obce Veľká Lomnica, časť Nový Dvor. 

Čl. 2. Čas plnenia  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet v rozsahu podľa Čl. 1 tejto zmluvy 
v termíne  do 12 týždňov od uzatvorenia zmluvy o dielo. 

Čl. 3. Cena prác, platobné podmienky, zmluvné pokuty 

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 
87/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2.  Cena za vypracované a zhotovené Dielo/Časť diela, ktorú vyplatí Objednávateľ 
Zhotoviteľovi v rozsahu tejto Zmluvy je dohodnutá v čiastka podľa nasledujúcej 
tabuľky: 
 

 
Cena za 
1 MJ v € 

Počet 
MJ 

Cena v € s DPH 

Zhotovenie geometrického plánu – 
pre majetkoprávne vysporiadanie 

250,00  20 5 000,00 

Zhotovenie geometrického plánu – 
porealizačné zameranie stavby 

160,00 20 3 200,00 

Zameranie adresného bodu stavby 45,00 20 900,00 

Spolu   9 100,00 

 
3. Faktúra za Dielo / Časť diela bude vystavená Zhotoviteľom Objednávateľovi na 

základe podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela / Časti diela oboma 
zmluvnými stranami. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že 
oprávnenie Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká najskôr až po úplnom dodaní, resp. 
splnení Diela resp. Časti diela ako celku tak, ako je to špecifikované v Čl. 1 bod 2 
písmeno a), písmeno b) a písmeno c) tejto Zmluvy. 

4.  Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

5.  Objednávateľ zaplatí faktúru v lehote splatnosti na bankový účet Zhotoviteľa. 

6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou oprávnenej faktúry Zhotoviteľovi 
v lehote splatnosti, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,1% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania na základe vystavenej faktúry 
Zhotoviteľom.  

7. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vypracovaním a dodaním Diela / Časti diela 
v zmysle Čl. 2 tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na príčiny a dôvody, ak nedôjde 
k odsúhlaseniu zmeny termínu Objednávateľom, je povinný Zhotoviteľ zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny za Dielo / Časť diela podľa 
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Čl. 3 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania na základe vystavenej faktúry 
Objednávateľom. 

8. Pre prípad omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním zistených chýb/vád v zmysle Čl. 
4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej 
ceny Diela/Časti diela za každý aj začatý deň omeškania. 

9. V prípade neodstránenia chýb/vád reklamovaných Objednávateľom počas 30 dňovej 
lehoty na ich odstránenie v zmysle Čl. 4 tejto Zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1% z ceny za Dielo/Časť diela za každý, aj začatý, deň omeškania 
až do úplného odstránenia týchto chýb/vád.  

10. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zmluvné strany nezbavujú povinnosti zabezpečenej 
zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v celom rozsahu. 

Čl. 4. Zodpovednosť za chyby/vady, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo/Časť diela bude zhotovená podľa tejto Zmluvy 
a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto 
Zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby/vady, ktoré má Dielo/Časť diela v čase jeho 
odovzdania Objednávateľovi. Za chyby/vady vzniknuté po odovzdaní služby 
zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti vyplývajúcej 
z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných predpisov. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby/vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

4. Záručná doba je 2-ročná a začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela/Časti diela oboma zmluvnými stranami. 

5. Pre prípad chýb/vád Diela/časti diela Zmluvné strany dohodli právo Objednávateľa 
požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chýb/vád. 
Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné 
chyby/vady služby odstrániť do 30 pracovných dní po uplatnení oprávnenej 
reklamácie. 

6. Prípadnú reklamáciu chyby Diela/Časti diela je Objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení chyby/vád. 

7. Ak Zhotoviteľ neodstráni chyby/vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni 
správne, prípadne nepristúpi k odstraňovaniu chýb/vád v dohodnutom termíne alebo 
je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že chyby/vady v požadovanom termíne 
neodstráni, Objednávateľ je oprávnení odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť 
treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje 
a je povinný takto vynaložené primerané náklady Objednávateľovi nahradiť na 
základe vystavenej faktúry Objednávateľom, pričom splatnosť faktúry je do 14 dní od 
jej doručenia Zhotoviteľovi. 

8. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúcej z tejto Zmluvy, Zmluvné strany ich riešia 
vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán 
požiadať o rozhodnutie príslušný súd. 

Čl. 5. Vlastníctvo diela 

1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete Diela až do dňa odovzdania 
Diela Objednávateľovi. Objednávateľ sa stáva vlastníkom Diela/Časti diela jeho 
odovzdaním a prevzatím a zaplatením v zmysle Článkov 2 a 3 tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie práva 
a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu. 
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Čl. 6. Zmena záväzku 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy po uzavretí 
tejto Zmluvy vzniknú  

 nové požiadavky Objednávateľa a/alebo 

 nové technické riešenia. 

Čl. 7. Záverečné ustanovenia 

1. Ďalšie práva a povinnosti pokiaľ nie sú uvedené v tejto Zmluve, sa riadia platnými 
právnymi predpismi. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch: 

 ak Zhotoviteľ jedná v rozpore s touto Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi 
a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následku v určenej lehote 
neodstráni; 

 ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, 
zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena 
majúca priamy vplyv na plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak je Objednávateľ 
v omeškaní s platením ceny za Dielo/Časti diela o viac ako 60 dní. 

4. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zo Zmluvných strán. Odstúpenie 
sa považuje za doručené aj jeho odmietnutím druhou zo Zmluvných strán. 

5. Objednávateľ je oprávnený použiť Dielo/Časť diela výlučne iba pre účely vyplývajúce 
z tejto Zmluvy. 

6. Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve Zhotoviteľa. 

7. Túto Zmluvu je možné upraviť, zmeniť alebo doplniť písomnými dodatkami 
podpísanými oprávnenými osobami konať v mene Zmluvných strán, inak sú neplatné. 

8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle obce Veľká Lomnica. 

9. Táto Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, jeden pre Zhotoviteľa a dva pre 
Objednávateľa. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a v plnom 
rozsahu s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi nasledovnými podpismi. 

 
 

 
 

Vo Veľkej Lomnici, dňa: 30.08.2018            Vo Veľkej Lomnici, dňa: 30.08.2018   
 

Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa: 
 
 
Obec Veľká Lomnica  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Mgr. Peter Duda     Ing. Andrea Šterbáková 
starosta obce     autorizovaný geodet a kartograf  

 


