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Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. na dodanie projektových prác (Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov) 
 
I. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ Mesto Fiľakovo 
 So sídlom Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
 Zastúpené: Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta 
 Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy  
 v technických veciach:  Ing. Ivan Vanko 
 IČO:  00 316 075 
 DIČ:  202 111 5052 
 Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s. 
 č. účtu: 0817 4961 / 5200 
 IBAN SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
a 
1.2 Zhotoviteľ  Projektcesty, s.r.o. 
 Bernolákova 6024/58, 974 05 Banská Bystrica 
 Osoby oprávnené rokovať v zmluvných veciach a 
 technických veciach:  Ing. Marta Hlavatá , Ing. Štefan Hlavatý 
 IČO:  44313187 
 DIČ:  2022652599 
    (Nie sme platcami DPH!) 
 Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. Banská Bystrica  
  č. účtu 2625099847/1100 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica Oddiel Sro, vložka číslo 
15177/S 
 
II. Východiskové podklady 
2.1 Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 09.01.2017. 
2.2 Ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 18.01.2017. 
2.3 Polohopisné a výškopisné zameranie jestvujúceho stavu so zakreslenými podzemnými 
a nadzemnými vedeniami dodá objednávateľ do podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými 
stranami. 
 
III. Predmet diela 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa tri projektové 

dokumentácie pre realizáciu stavby s názvami: 
 „CHODNÍK NA ULICI BISKUPICKEJ“, (ďalej len „PD Chodník“). 
 „KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA UL. VAJANSKÉHO“, (ďalej len „PD MK“). 
 „VEREJNÉ PARKOVISKO NA FARSKEJ LÚKE“, (ďalej len „PD Parkovisko“). 

Projektové dokumentácie budú riešiť úpravy v rozsahu „Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 
09.01.2017“. 

 „PD Chodník“ bude vypracovaná v rozsahu: 
- Technická správa 
- Stavebné výkresy 
- Prenosné dopravné značenie 
- Položkovitý rozpočet stavby, výkaz výmer (v písomnej a digitálnej forme) 
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme. Rozpočet 
a výkaz výmer v tlačenej a digitálnej forme (rozpočet iba v súprave č.1 výkaz výmer vo všetkých 
súpravách) 
 „PD MK“ bude vypracovaná v rozsahu: 

- Technická správa 
- Stavebné výkresy 
- Prenosné dopravné značenie 
- Položkovitý rozpočet stavby, výkaz výmer (v písomnej a digitálnej forme) 
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme. Rozpočet 
a výkaz výmer v tlačenej a digitálnej forme (rozpočet iba v súprave č.1 výkaz výmer vo všetkých 
súpravách) 
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 „PD Parkovisko“ bude vypracovaná v rozsahu: 

- Sprievodná správa 
- Súhrnná technická správa 
- Celková situácia stavby 
- Inžinierske objekty 

SO 01 Parkovisko 
          Technická správa 
          Stavebné výkresy 
          Rozpočet stavby, výkaz výmer (v písomnej a digitálnej forme) 
SO 02 Dažďová kanalizácia, ORL 
          Technická správa 
          Stavebné výkresy 
          Položkovitý rozpočet stavby, výkaz výmer (v písomnej a digitálnej forme) 

- Prenosné dopravné značenie 
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme. Rozpočet 
a výkaz výmer v tlačenej a digitálnej forme (rozpočet iba v súprave č.1 výkaz výmer vo všetkých 
súpravách) 

 
 
IV. Čas plnenia 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu špecifikovanú v čl. III tejto zmluvy dodá 

objednávateľovi v termínoch :  
„PD Chodník“ do                              22.03.2017 
„PD MK“ do  17.04.2017 
„PD Parkovisko“ do  31.03.2017 
V prípade oneskoreného dodania podkladov (v zmysle čl. 2.3) sa termíny dodania PD upravia 

dodatkom k tejto zmluve. 
 
V. Cena 
5.1 Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie, v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy, je stanovená 

dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom: 
„PD Chodník“       380,- € 
„PD MK“  2 080,- € 
„PD Parkovisko“  1 720,- € 
Cena celkom  4 180,- € 
Slovom (štyritisícstoosemdesiat 00/100 EUR ) 
(Zhotoviteľ nie je platcom DPH!) 

5.2 V cene nie sú zahrnuté potrebné geometrické plány dotknutého územia. 
 
VI. Platobné podmienky 
6.1 Cenu za zhotovenie projektovej dokumentácie uhradí objednávateľ zhotoviteľovi, po odovzdaní 

zhotovenej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa článku III., na základe faktúry, ktorú 
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní od doručenia 
faktúry. 

6.2 V prípade, že dôjde k dohode o ukončení zmluvy pred termínom jej splnenia, uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli ku dňu ukončenia zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na sankcionovanie objednávateľa pre nedodržanie termínu úhrady 
faktúry vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 

 
VII. Ostatné dojednania  
7.1 Prípadné vady diela uplatní objednávateľ písomnou formou bezprostredne po ich zistení. 
7.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela bezodkladne a bezplatne. Termín odstránenia chýb sa 

dohodne písomnou formou. 
7.3 Ak zhotoviteľ nesplní termín realizácie oprávnenej reklamácie, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 
7.4 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovania diela na rokovaniach, ktoré bude 

organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. 
7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa. 
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7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je zhotovená podľa podmienok tejto 
zmluvy a že počas záručnej doby, ktorá je dohodnutá na 36 mesiacov, bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. 

7.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na sankcionovanie zhotoviteľa pre nedodržanie termínu dodania 
diela vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 

7.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každý z nich je originálom. Po 
podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dostane objednávateľ tri vyhotovenia a zhotoviteľ 
jedno vyhotovenie. 

7.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej potvrdenia oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mesta Fiľakovo. 

 
 
 
Vo Fiľakove dňa : 16.02.2017 V Banskej Bystrici dňa: 16.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     v.r.                                                                                                      v.r. 
 
____________________________                                              ______________________________ 
 
Mgr. Attila Agócs, PhD.  Ing. Štefan Hlavatý 
Objednávateľ  Zhotoviteľ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


