
Zmluva o dielo 
na vypracovanie ÚP obce Bobrovník – zmeny a doplnky č. 1/2020   

uzatvorená v zmysle  Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. a násl. 
                                                                                                                    

I. Zmluvné strany: 
 
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove , odd. Sro, vložka 15300/P 
so sídlom :   Nám. sv. Egídia 63/28,  058 01 Poprad 
IČO :    36 497 011 
IČ DPH :   SK2021874811 
zastúpená :   Ing. arch. Viliam Kubovčík – konateľ spoločnosti 
Bank. spojenie:   UniCredit Bank Slovakia a.s. 
č. účtu:   SK43 1111 0000 0014 4066 0023 
( ďalej len ako „zhotoviteľ“ ) 

 
a 

 
Obec Bobrovník 
so sídlom :  Bobrovník 37,  032 23 Liptovská Sielnica 
IČO :    00315125 
zastúpená :   Mgr. Jana Bažíková – starostka obce 
Bank. spojenie:   VÚB Banka, a.s. 
č. účtu:    SK 44 0200 0000 0000 2812 6342 

 
 ( ďalej len ako „objednávateľ“ ) 
 

II. Predmet zmluvy a rozsah plnenia zmluvy 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a  za podmienok dohodnutých  v tejto zmluve  pre 
objednávateľa v jeho mene a na jeho účet zabezpečí : 
 

1. Vypracovanie územného plánu obce Bobrovník – zmeny doplnky č. 1/2020. 
 

III. Čas plnenia 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy najneskôr do 
31.10.2022  
 
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom termíne bez  
zavinenia objednávateľa,  je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,03 % z dohodnutej sumy 
za každý deň omeškania v súlade s § 517 Obč. zákonníka a § 3 ods.1 Nar. vlády č.87/1995. 
 

IV. Cena za dielo 
Cena za dielo je stanovená Zmluvnými  stranami ako cena dohodou v zmysle zákona NR SR 
č.18/1996 Z.z. vo výške 5.900,–  Eur vrátane DPH. 
 

V. Platobné podmienky       
Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa do 15 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry 
je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. Ak dôjde zo strany objednávateľa 
k omeškaniu  pri úhrade faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo 
výške 0,03 % z dohodnutej sumy za každý deň omeškania v súlade s § 517 Obč. zákonníka a § 3 
ods.1 Nar. vlády č.87/1995. 
 

VI. Spôsob plnenia 
1. Dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dojednanej ceny v  4 vyhotoveniach. Na 

požiadanie objednávateľa  zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za 
osobitnú úhradu. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi podrobnú kalkuláciu ceny. Kalkulácia po 
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posúdení a potvrdení objednávateľom bude jediným a dostatočným podkladom pre fakturáciu 
za naviac paré. 

2. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa 
odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán 
na úrovni poverených zástupcov a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií, pokiaľ 
s nimi bude objednávateľ súhlasiť. 

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť podľa čl. II, a že má na túto činnosť 
v plnom rozsahu potrebnú kvalifikáciu.  

4. Pokiaľ v priebehu plnenia podľa tejto zmluvy budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín 
plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo 
väzbe  na zmenu predmetu plnenia. 

5. Činnosti, na ktoré sa zhotoviteľ zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa 
a v súlade  s jeho záujmami, ktoré pozná. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky 
okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní náležitostí, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
objednávateľa. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neumožní 
tretej osobe získať informácie o objednávateľovi, o zmluve alebo skutočnostiach, ktoré sa 
dozvedel s jej plnením. 

7. Vlastníkom zhotovovaného diela aj konečného diela je objednávateľ. 
 

VII. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 
1. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom 

na vyzvanie, poskytne zhotoviteľovi spoluprácu pri zadovažovaní podkladov doplňujúcich 
údajov, upresnení, vyjadrení, stanovísk a odsúhlasovania spracovanej dokumentácie, ktorých 
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a ktoré nemôže obstarať zhotoviteľ v rámci 
plnenia tejto zmluvy.  

 
VIII.  Zodpovednosť za vady, záruka 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený podľa tejto zmluvy   a  že v 
stanovenú dobu, (záručná doba), bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude v súlade 
s platnými normami a predpismi. 

2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak  boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli 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 3 ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu objednávateľovi. 
5. Pre prípadné vady projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať  a 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je 
vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez  zbytočného odkladu, po 
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

6.  Prípadnú reklamáciu vady, je objednávateľ  povinný uplatniť bezodkladne po zistení,  písomnou 
formou, do rúk zástupcu zhotoviteľa, uvedeného v čl.1. 

 
IX. Všeobecné dojednania 

1. Ak objednávateľ v priebehu vykonávania prác zmení východiskové podklady alebo zmení svoje 
požiadavky, ktoré podstatne  ovplyvnia spôsob, rozsah a cenu požadovaných  prác, alebo 
vznikne nemožnosť plnenia podľa tejto zmluvy, tieto skutočnosti v zmluve  zmluvné strany 
upravia, resp. po dohode s objednávateľom zhotoviteľ práce zastaví  prevedené  práce 
vyfakturuje.  

2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak, vzťahy zmluvných  strán sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

3. Zmluva je účinná dňom po dni zverejnenia.  
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4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží 
po jednom vyhotovení. 

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je určitý 
a zrozumiteľný. 

6. Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len na  základe písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

 
 
 Poprad dňa 22.10.2021    Bobrovník dňa 22.10.2021 
 
 
 
 
………………………………………......             ………………………………………  

   PRODESIGN STUDIO, s.r.o. 
   Ing. arch. Viliam Kubovčík – konateľ                             
   
                                                                                   


