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ZMLUVA O DIELO  
 

Uzatvorená podľa § 269a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami, 
 
 

1. Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
Adresa: Ipeľská 1, 040 011, Košice 

 Zastúpený:   MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik 
  IBAN:  SK64 8180 0000 0070 0013 4588 
  IČO:   00606723 
 DIČ:   2020928052 
 Tel.:  055 / 7860 127  
 (ďalej len objednávateľ) 

 
 

2.  Dodávateľ: Guth, s.r.o 
Adresa:  Štefánikova 61, 085 01 Bardejov 

 Zastúpený: Ing. Arch. Viktor Guth, konateľ 
IBAN:  SK25 0200 0000 0025 2404 7458 
IČO:  44368623 
DIČ:  2022108704 
IČ DPH: SK2022108704 
Tel.  0948/517 217 
(ďalej len dodávateľ) 

 
s nasledovným obsahom: 

 
I.  

Predmet zmluvy 
 

1.Dodávateľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo - „Úprava jestvujúcej 
projektovej dokumentácie na prístavbu budovy RÚVZ  z roku 2005“, ktorého výsledkom 
budú: 

1.1 Projektová dokumentácia v rozsahu pre územné konanie, upravená v súlade 
s požiadavkami Stavebného zákona, vyhl. č. 453/2000 Z. z.  a ďalších právnych predpisov 
a technických noriem na stavby z dôvodu  situačnej zmeny,  dispozičnej zmeny (vynechanie 
laboratórnej časti, zmeny dispozície kancelárskych priestorov),  úprava konštrukčných výšok 
vzhľadom na zmenu technológie budovy, 

1.2 Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné konanie, upravený v súlade 
s požiadavkami vyhl. č. 453/2000 Z. z.  a ďalších právnych predpisov a technických noriem na 
stavby z dôvodu  prepracovania statiky vzhľadom ku zmeneným normám,  zmeny systému 
vykurovania,   riešenia chladenia budovy,  zmeny elektroinštalácie budovy, dopracovania 
slaboprúdových rozvodov a počítačových sietí,  dopracovania bezpečnostného systému, 

1.3 realizačný projekt upravený v súlade s požiadavkami vyhl. č. 453/2000 Z. z.  a ďalších 
právnych predpisov a technických noriem na stavby prepracovaný v celom rozsahu úprav 
projektu pre stavebné povolenie  

(ďalej len „dielo“). 

    

2.  Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo zhotoviť a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
dodávateľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu.  

3.  Dielo  bude  vyhotovené  v množstve:   6  ks  kompletnej  dokumentácie  v tlačenej 
podobe,  vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 1x kompletná dokumentácia na CD nosiči 
vo formáte  pdf, dwg a výkaz výmer v xls.  



 2 

4.  Na požiadavku objednávateľa dodávateľ zhotoví ďalšie vyhotovenia za skutočné náklady 
ich zhotovenia, v počte požadovanom objednávateľom.  

 
II.  

Doba plnenia 
 

1. Dodávateľ diela sa zaväzuje spracovať dielo  a odovzdať ho objednávateľovi 
v nasledovných termínoch: 

1.1.  projektová dokumentácia v rozsahu  pre územné konanie v termíne do 30.09.2018, 

1. 2. projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie v termíne do 60 dní od 
právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení  stavby, 

1.3. realizačný projekt v termíne do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní stavebného    

   Povolenia. 

 

2.  Túto zmluvu možno ukončiť:  
a) písomnou dohodou zmluvných strán,  
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinnosti.  
 

3.  Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:  
a)  ak dodávateľ neakceptuje požiadavky objednávateľa v súlade s čl. V. ods. 6 tejto 

zmluvy,  

b)  ak dodávateľ neodovzdá predmet zmluvy objednávateľovi do 30 dní odo dňa uplynutia 
lehoty uvedenej v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy,  

6.  Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí cenu za  zhotovenie 
diela do 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry v súlade s čl. IV ods. 2 tejto zmluvy.  

7.   Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane.  
 

III.  
Cena diela 

 
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán podľa zák.č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. 
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zák.č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na  základe verejného obstarávania. Špecifikácia dohodnutej ceny:  

1.1. projektová dokumentácia  pre územné konanie vo výške 9 000,00 € bez DPH,  
       10 800,00€ s DPH, slovom desaťtisícosemsto Eur a nula centov, 
1.2. projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vo výške 21 000,00 € bez DPH,                   

25 200,00€ s DPH, slovom dvadsaťpäťtisícdvesto Eur a nula centov,  
1.3. realizačný projekt vo výške 19 950,00 € bez DPH, 23 940,00 € s DPH, slovom 

dvadsaťtritisícdeväťstoštyridsať Eur a nula centov. 
Celková výška ceny za dielo je: 

 
cena bez DPH v EUR : 49 950,00.- € 

                                                        cena s DPH  v EUR :  59 940,00.-€ 
 

 
IV.  

Platobné podmienky 
 

1. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo budú faktúry vystavené dodávateľom, ktoré musia 
obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa zákona 
č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúry 
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dodávateľovi na prepracovanie, ak neobsahujú všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. 
Vrátením faktúr sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje.  

2.  Lehotu splatnosti faktúr zmluvné strany dohodli na 15 dní, ktorá začína plynúť odo dňa 
doručenia faktúry na adresu objednávateľa.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutých  lehotách 
splatnosti.  

 
 

V. 
Podmienky vykonania diela 

 
1.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť dodávateľovi.  

2.  Objednávateľ súhlasí, aby dodávateľ dielo vykonal aj s inými poverenými osobami, ktoré 
nie sú pracovníkmi dodávateľa.  

3.  Dodávateľ zodpovedá za spracovanie diela inými osobami v súlade s § 538 Obchodného 
zákonníka v plnom rozsahu, akoby ho vykonával sám.  

4.  Prevod práv duševného vlastníctva prechádza na objednávateľa odovzdaním diela alebo 
jeho časti dodávateľom a uhradením faktúr.  

5.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v sídle objednávateľa.  

6.  Dodávateľ diela sa zaväzuje akceptovať všetky požiadavky objednávateľa na rozšírenie 
predmetu diela.  

 
VI.  

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 

1. V prípade, že objednávateľ nezaplatí v lehote splatností fakturované sumy, berie na 
vedomie, že dodávateľ je oprávnený vyúčtovať úroky z omeškania v zmysle platných 
právnych predpisov.  

2.  V prípade, že dodávateľ nedokončí dielo riadne a včas je objednávateľ oprávnený účtovať 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania po uplynutí doby 
plnenie dohodnutej v tejto zmluve.  

 
VII.  

Vady diela 
 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa platných právnych a technických 
predpisov a že bude mať vlastnosti dojednané podľa tejto zmluvy. 

2. Pre prípad vady diela zmluvné strany dojednávajú právo objednávateľa požadovať 
a povinnosť dodávateľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Dodávateľ sa zaväzuje 
prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej písomnej 
reklamácie. Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť vady diela po uplatnení reklamácie 
zo strany objednávateľa. 

 
 

VIII.  
Záručná doba 

 
Dodávateľ diela poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína 
plynúť od odovzdania a prevzatia diela.  

 
IX.  

Záverečné ustanovenia 
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1. Zmluva sa uzatvára na dobu  do uplynutia záručnej doby na dielo.  

2.  Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov na 
základe súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

3.  Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 
dve vyhotovenia.  

4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
so všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú.  

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 
vlády SR.  

 
 

Za objednávateľa:                                                        Za dodávateľa:  
V Košiciach dňa ...................       V Košiciach dňa .......................  
 
 

            ...............................................                                        ....................................................  
           MUDr. Margita Kaplanová                                                 Ing. Arch. Viktor Guth  

        regionálny hygienik                                                                     konateľ 
 

 
 
 


