
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov („Obchodný zákonník ’)

ZMLUVNÉ STRANY

(1) Objednávateľ: Obec Gbeľany
Urbárska 366/3

Štatutárny orgán:
013 02 Gbeľany
Ing. Jozef Martinček, starosta obce

Telefón: 0915 891 556
E-mail:
IČO:
DIČ:

starosta@gbelany.eu
00 321 273
20 2067 1873

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK 27 0200 0000 0000 2652 3432

a

(2) Zhotoviteľ: Sobola, s.r.o.
Platanová 3225/3 
010 07 Žilina

Zastúpený: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD, konateľ
Telefón: 0905 650 792
E-mail:
IČO:

mareksobola@gmail.com
45 430 501

DIČ: 2023006865
IČ DPH: SK 20 2300 6865
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK22 7500 0000 0040 2728 9009

(ďalej len „objednávatelia „zhotoviteľ“ a spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou 
hodnotou na „Vypracovanie architektonickej štúdie na úpravu dispozičného riešenia a s tým 
spojený návrh využívania amfiteátra a následne vypracovanie PD pre realizáciu stavby.“

Článok L 
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať pre 
objednávateľa riadne a včas dielo, a to: „Vypracovať projektovú dokumentáciu pre 
realizáciu stavby - úprava dispozičného riešenia amfiteátra v obci Gbeľany.“

2. Miesto stavby: námestie pred kostolom, pare. č. pozemkov: 140/1,140/2,140/3, Obec Gbeľany.
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3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v ČI. 
I tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v ČI. I tejto zmluvy a zaplatiť 
zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v ČI. III tejto zmluvy, a to všetko za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvnou prevezme a zaplatí zaň 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok II.
DOHODNUTÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo uvedené v ČI. I tejto zmluvy vykoná sám zhotoviteľ, na 
svoje nebezpečenstvo, pričom nie je oprávnený prenechať vykonanie predmetného diela tretej 
osobe.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví projektovú dokumentáciu podľa potrieb a 
požiadaviek objednávateľa v rozsahu a kvalite podľa platných právnych predpisov pre túto 
činnosť, platných technických predpisov a noriem v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy 
uvedeného v tejto zmluve.

3. V prípade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania na vykonanie diela nejasná, má právo 
informovať sa u objednávateľa, resp. vyžiadať si od objednávateľa detailnejšie informácie 
ohľadom diela. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi bez 
zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť, informácie a podklady.

4. Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje, že projektovú dokumentáciu s 
objednávateľom prejedná, oprávnené požiadavky do projektu zapracuje a s nimi odsúhlasí.

5. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny v 6 vyhotoveniach. 
Rozpočet stavby a výkaz výmer bude tiež vypracovaný v 6 vyhotoveniach. Na písomné 
požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte, za osobitne 
dohodnutých podmienok.

Článok III.
CENA

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v ČI. I vo výške:
dohodnutá cena bez DPH: 3 000,- EUR

DPH 20%: 600,- EUR
Spolu s DPH: 3 600,- EUR
Slovom: tritisícšesťsto eur.

2. Dohodnutá cena za dielo je pevná a jej zvýšenie môže byť len v prípade, že objednávateľ bude 
požadovať od zhotoviteľa na viac práce, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy. Zvýšenie ceny 
diela môže byť len formou dodatku k tejto zmluve so súhlasom oboch zmluvných strán.
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Článok IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zhotov i teľ je oprávnený vystaviť a objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi faktúru za práce
na diele vykonané v súlade s touto zmluvou.

2. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať zálohu na projekčné práce vo výške 40 % z celkovej sumy 
ceny s DPH, t. j. 1 440 EUR (bez DPH: 1 200,- EUR). Zálohová platba za projekčné práce na 
diele bude vykonaná na základe zálohovej faktúry. Splatnosť zálohovej faktúry je do 7 dní a 
bude vyznačená na faktúre.

3. Platba za vykonané práce na diele, t. j. doplatok vo výške 60 % (bez DPH: 1 800,- EUR / 2 160,- 
EUR s DPH), bude vykonaná na základe faktúry. Splatnosť faktúry je do 30 dní a bude 
vyznačená na faktúre.

4. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Faktúra 
musí obsahovať: obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, číslo zmluvy, 
deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia a číslo účtu, 
označenie diela, podpis a pečiatku oprávnenej osoby.

5. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie 
zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť dňom doručenia 
novej faktúry.

Článok V.
DOBA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do: 07. 05. 2021
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela.

3. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez 
chýb.

Článok VI.
OSOBITNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený podľa platných právnych 
predpisov pre túto činnosť, platných technických predpisov v čase zhotovenia predmetu tejto 
zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné chyby diela platia ustanovenia § 560 až § 565 
Obchodného zákonníka.

3. Pre prípad chyby dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 
zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie chyby. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby diela 
odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnem oprávnenej reklamácie objednávateľom.

4. Na vypracovanú dokumentáciu zhotoviteľ poskytne dvojročnú záruku.

5. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením predmetu zmluvy podľa článku II. bod 2.1.1. a 
nasl., je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z
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fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy za predmet zmluvy, je 
zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej 
sumy za každý deň omeškania.

7. Za podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje:
- ak dodávateľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä dodržania časového postupu a 
kvality projektovej dokumentácie.
- ak objednávateľ nezaplatí faktúru za dodané dielo v stanovenom termíne.

8. Podstatné porušenie zmluvných podmienok má za následok, že zmluvné strany môžu využiť 
právo odstúpenia od zmluvy. Predčasné ukončenie platnosti tejto zmluvy je možné zo strany 
účastníkov písomnou formou dodatku k zmluve, alebo odstúpením od zmluvy za zmluvných 
podmienok.

Článok VIL
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len písomne so súhlasom oboch zmluvných 
strán.

2. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet zmluvy výlučne iba pre účely tejto zmluvy.

3. Táto zmluva j e vyhotovená v troch exemplároch, z toho dve vyhotovení a j e obj ednávateľa a j edno 
pre zhotoviteľa.

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právnu účinnosť 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na web stránke obce Gbeľany.

6. Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

V Gbeľanoch dňa /

Objednávateľ^^^^Z

Zng. Jozef MartinČek 
' starosta obce , -
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V Gbeľanoch dňa..../

1- 
ZhctOT^ j

/■Mgr/lng. Marek Sob^fh^íiD 
konateľ^ "<?
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