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Číslo zmluvy:2017/0510 
 

ZMLUVA O DIELO  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
medzi zmluvnými stranami:  
 
Obchodné meno: Mestský úrad Fiľakovo   
Adresa sídla: Radničná 25 
  986 01 Fiľakovo 
IČO:     00 316 075    
Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s. 
č. účtu: 0817 4961 / 5200 
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
  
Štatutárny zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD. 
  
ďalej ako „objednávateľ“ 

 
a 

 
Obchodné meno: EnvIdeal, s.r.o. 
Sídlo organizácie:   Jaskový rad 151 

Bratislava 831 01  
IČO:  44 322 623 
DIČ: 2022662763 
Bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s., Bratislava, číslo účtu: 2624862783 /1100 
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2486 2783 
Štatutárny zástupca: RNDr. Ľuboš Haltmar 
 
ďalej ako „zhotoviteľ“ 
 
s nasledovným obsahom:  

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva  vymedzuje vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 
2. Objednávateľ je právnická osoba riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky, ktorá mieni vykonávať alebo zabezpečiť vykonanie činnosti (ďalej ako „činnosť“) podliehajúcej 
právnej úprave zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) a z tohto dôvodu má záujem o vykonanie diela podľa tejto zmluvy 
zhotoviteľom.  

3. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky a má odborné skúsenosti a znalosti potrebné pre vykonanie diela pre objednávateľa podľa tejto 
zmluvy. 

4. Účelom zmluvy je zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy. 
 

 
 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa zaväzuje 

zhotoviteľovi za vykonanie diela zaplatiť dohodnutú cenu. Dielom, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať 
pre objednávateľa podľa tejto zmluvy je spracovanie náležitej dokumentácie podľa zákona pre investičný 
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zámer „Rozšírenie činnosti zberného dvora vo Fiľakove“ pre proces posudzovania vplyvov na životné 
prostredie v týchto častiach: 

 
Predrealizačná časť: 

• Zozbieranie a analýza potrebných dát a pracovných podkladov. 

• Kontrola a doplnenie dokumentácie, podľa stavu príprav na realizáciu, priebežné konzultovanie so 

zadávateľom úlohy. 

• Pretriedenie  dokumentácie s ohľadom na nevyhnutné požiadavky kladené pre získanie jednotlivých 

vyjadrení v súlade s kategorizáciou investičného zámeru podľa prahových hodnôt pre posudzovanie 

podľa prílohy  č. 8 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 

predpisov (zapracovanie špecifických údajov podľa identifikácie dotknutých orgánov podľa uvedeného 

zákona). 

• Predkonzultovanie požiadaviek na príslušnom orgáne. 

 

Projekčná časť (zostavenie komplexnej dokumentácie): 

• Zostavenie kompletnej  dokumentácie  pre daný účel a stupeň posudzovania; vypracovanie textovej 

časti a grafických príloh EIA (zámer v zmysle prílohy č. 9 zákona 24/2006 Z. z. a požiadaviek 

objednávateľa s ohľadom na požiadavky vyplývajúce zo zaradenia aktivity pod činnosti podliehajúce 

posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie (príloha  č. 8 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie v znení neskorších predpisov) 

• Rokovanie s úradmi a  inštitúciami, zohľadnenie ich požiadaviek  

• Skompletizovanie dokumentácie so všetkými potrebnými prílohami pre bezproblémové získanie 

jednotlivých čiastkových vyjadrení, resp. rozhodnutí, potrebných pre konečné posúdenie investičného 

zámeru  v množstve požadovanom príslušným orgánom. 

        

Realizácia (komplexné riadenie procesu EIA): 

• Podrobná kontrola celej  dokumentácie a jej správnosti, odovzdanie zadávateľovi na kontrolu a 

pripomienkovanie a po jej odsúhlasení zadávateľom úradnou cestou jej včasné doručenie príslušnému 

orgánu pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a rozhodnutie. 

• Koordinácia procesu posudzovania medzi orgánmi verejnej správy a odbornými útvarmi zadávateľa a 

zabezpečenie jej transparentnosti, prehľadnosti a možnosti kontroly všetkých čiastkových úkonov. 

• Zdokumentovanie všetkých úradných nariadení, nedostatkov a pokynov a taktiež všetkých termínov a 

ich požadovaného plnenia a realizácie. Koordinovanie procesu tak, aby sa zamedzilo vzniku 

nedostatkov, pripomienok a nedorozumení v procese posudzovania. 

• Tlač potrebného množstva dokumentácie EIA + CD 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že:  
3.  

a) Predmetom zmluvy sú položky uvedené v článku 2 ods. 1.. Dodaná dokumentácia bude po 
vecnej i formálnej stránke obsahovať predpísané náležitosti, uvedené v prílohe č. 9 zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
b) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi podkladové materiály špecifikovaných v 

predošlej komunikácii: 
� Oficiálny názov projektu 
� Kontaktné údaje na oprávneného zástupcu navrhovateľa 
� Súpis parciel dotknutého územia (LV) + vlastnícke vzťahy 
� Termín začatia a skončenia prevádzky 
� Stručný opis technologického riešenia a kapacít 
� Zdroje a bilancie surovín a odpadov potrebných na  prevádzku 
� Nároky na pracovné sily počas prevádzky 
� Odhadované celkové náklady investície 
� Predbežné vyjadrenia dotknutých orgánov k činnosti (vydané rozhodnutia apod.) 
� Prípadné vyvolané investície 
� Iné relevantné podklady (výkresy, mapy...) 
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c) Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi Dielo na elektronickom nosiči dát (CD alebo 

DVD) a v požadovanom množstve tlačených kópii príslušným orgánom (Okresný úrad 
Lučenec). 

 
4. V prípade, že Dielo bude obsahovať akékoľvek vady, zhotoviteľ je povinný všetky vady bez zbytočného 

odkladu odstrániť. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo pokiaľ nebudú všetky vady zhotoviteľom 
odstránené. Ustanovenia tohto bodu platia primerane aj pre každé ďalšie odovzdanie Diela po 
odstránení zistených vád.  

 
Čl. 3 

Povinnosti a práva zhotoviteľa 
 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo a v súlade s časovým rozvrhom, 

ktorý bol vopred dohodnutý.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré zhotoviteľ získa počas plnenia tejto zmluvy 

a/alebo v súvislosti s ňou sa považujú za obchodné tajomstvo. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa poskytnúť žiadne informácie z tejto zmluvy a/alebo súvisiace s touto 
zmluvou akejkoľvek tretej osobe. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia, ktoré možno rozumne 
a spravodlivo vyžadovať na ochranu informácií, ktoré v akejkoľvek forme získa v súvislosti s plnením 
tejto zmluvy od objednávateľa.  

3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je povinný plniť pokyny 
objednávateľa dané písomne alebo akoukoľvek inou preukázateľnou formou. 

4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so 
záujmami Objednávateľa. 

5. Všetky písomné podklady a informácie, ktoré zhotoviteľ v súvislosti s plnením tejto zmluvy obdrží od 
objednávateľa ako aj všetky nosiče informácií, ktoré budú objednávateľom poskytnuté zhotoviteľovi je 
zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu po vykonaní Diela zhotoviteľovi vrátiť, pokiaľ sa spracovaním 
nestali súčasťou Diela. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry na zaplatenie ceny za vykonanie časti Diela najskôr v deň 
prevzatia časti Diela bez vád. Dielo sa bude považovať za prevzaté celé okamihom jeho prevzatia, podľa 
toho, ktorý okamih nastane neskôr.  

 
 

Čl. 4 
Povinnosti a práva objednávateľa, cena za vykonanie Diela 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie Diela podľa tejto zmluvy cenu vo výške 

1.660,- € (slovom tisícšesťstošesťdesiat eur). Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za vykonanie Diela 
podľa tejto zmluvy prostredníctvom banky na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky dokumenty, podklady a iné materiály potrebné 
na vykonanie Diela, o ktoré požiada zhotoviteľ, a to vo vzájomne dohodnutom čase a dohodnutým 
spôsobom.  

3. Počas celej doby platnosti tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi aj ďalšiu 
súčinnosť potrebnú pre splnenie záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie s vykonaním Diela ak toto omeškanie bolo spôsobené 
omeškaním objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa bodov 2 a 3 tohto článku.  

5. Objednávateľ nie je povinný zaplatiť cenu za vykonanie Diela skôr ako prevezme Dielo bez vád v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. 

 
Čl. 5 

Platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  zhotoviteľovi  odplatu za poskytnuté služby na základe tejto zmluvy na 

bankový účet 2624862783/1100 (Tatra banka). Splatnosť ceny uvedenej v bode 2. navrhujeme 
nasledovne: 
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a) 50% ceny do 15 dní odo dňa odovzdania zámeru na príslušný orgán,                       830 € 
b) 50% ceny do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania        830 € 

 
Objednávateľ nemá nárok na zľavy. 

2. Zhotoviteľ následne po odovzdaní diela vystaví daňový doklad na meno objednávateľa so splatnosťou 15 
dní. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu v termíne splatnosti. 

3. V prípade omeškania platby zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo účtovať úrok z omeškania 
z fakturovanej sumy vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že úroky z omeškania či zmluvné pokuty uvedené v tomto článku súd 
nie je oprávnený znížiť. 

 
Čl. 6 

Časový harmonogram 
 
Na základe dohody zmluvných strán je termín plnenia zmluvy určený podľa časového harmonogramu 
uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o dielo. 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán, výpoveďou a 

odstúpením od tejto zmluvy. 
2. Ak ktorákoľvek zmluvná strana podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy 

(zhotoviteľ najmä v prípade, ak bude poskytovať odborné služby v rozpore s príslušným pokynom 
objednávateľa a objednávateľ najmä v prípade, ak neodovzdá zhotoviteľovi doklady a podklady 
potrebné pre riadne poskytnutie služby a neposkytuje potrebnú súčinnosť) je druhá zmluvná strana 
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.            

3. Odstúpenie podľa bodu 2. musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v 
ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva 
neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je možná tak všetky spory, 
ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred 
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho interných 
noriem. 

4.1. Táto rozhodcovská doložka sa vzťahuje aj na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.  
4.2. Ak zmluvné strany odstúpia od tejto zmluvy, toto odstúpenie sa netýka rozhodcovskej doložky.  
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcovské konanie bude prebiehať pred jedným rozhodcom, na 

ktorom sa zmluvné strany spoločne dohodnú. Ak sa na osobe rozhodcu nedohodnú do 30 dní od 
začatia rokovania o jeho osobe, ustanoví rozhodcu na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany 
rozhodcovský súd.  

4.4. Trovy rozhodcovského konania budú znášať zmluvné strany podľa rozhodcovského rozsudku. 
Zmluvné strany sa dohodli znášať preddavok na tieto trovy pomerne, t.j. každý v jednej polovici; až 
do doručenia rozhodcovského rozsudku.  

4.5. Zmluvné strany sa zaväzujú rozhodcovský rozsudok plne rešpektovať, podrobiť sa mu a považovať 
ho za právne záväzný. Povinnosti ním uložené zrealizujú v lehote ustanovenom v rozhodcovskom 
rozsudku; inak do 10 dní odo dňa jeho doručenia. Rozhodcovský rozsudok nie je možné preskúmať 
iným rozhodcovským súdom.  

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcovské konanie sa uskutoční v Bratislave, v slovenskom jazyku. 
a že rozhodujúcim právom je právo Slovenskej republiky. Pre doručovanie písomností 
v rozhodcovskom konaní platí, že písomnosť sa považuje za doručenú aj v deň odmietnutia jej 
prevzatia, alebo ak bola zaslaná na posledné známe miesto trvalého bydliska alebo sídlo účastníka 
rozhodcovského konania, kde však nebolo možné doručenie vykonať.  

4.7. Ak rozhodcovské konanie neskončí do 6 mesiacov od jeho začatia, je ten, kto podal rozhodcovskú 
žalobu, oprávnený túto žalobu späť vziať a svoj návrh uplatňovať súdnou cestou, prostredníctvom 
všeobecne príslušných súdov v zmysle Občianskeho súdneho poriadku. 

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom SR. 
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6. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
7. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych 

predpisov. 
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie 

je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie 
medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 
zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

9. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 

tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
 
 

V Bratislave, dňa 10.05.2017 V Bratislave, dňa 10.05.2017 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
                      v.r.                                                                                                             v.r. 
................................................ ................................................... 
Mgr. Attila Agócs, PhD. RNDr. Ľuboš Haltmar 
primátor Štatutárny zástupca 
Mesto Fiľakovo EnvIdeal, s.r.o. 
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Príloha č. 1 

 
 

Časový harmonogram vecného postupu od začatia prác 
po vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania  

 
 
 
Zisťovacie konanie: 

 činnosť zodpovedný termíny* 

1 poskytnutie podkladov navrhovateľ 12.05.2017 

2 vypracovanie Zámeru  EnvIdeal 10 dní 

3 odovzdanie Zámeru na MŽP EnvIdeal bezodkladne 

4 rozoslanie Zámeru dotknutým orgánom OÚ ŽP 7 dní 

5 doručenie stanovísk na MŽP dotknutý orgán 21 dní 

6 vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania OÚŽP 20 dní 

7 kompletnú žiadosť podľa § 21 Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie  
zariadenia podľa Vyhlášky č. 371/2015 Z.z.  ktorou sa vykonávajú 
 niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 

 
OÚŽP 

 
5 dní 

8 vypracovať kompletnú žiadosť podľa§ 22 Žiadosť o súhlas na  
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného  
dvora podľa Vyhlášky č. 371/2015 Z.z.  ktorou sa vykonávajú  
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 

 
OÚŽP 

 
5 dní 


