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Zhotoviteľ: VIZUALDK stavby, s.r.o. 

 sídlo: M.R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín 

 IČO: 47 585 056 

 DIČ: 202 395 6693 

 IČ DPH: SK202 395 6693 

 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 61190/L 

 e-mail: vizualdk@gmail.com 

 bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

 IBAN: SK11 1100 0000 0029 2090 5725 

 

 (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

a   

 

Objednávateľ:  Centrum sociálnych služieb ORAVA 

sídlo: Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín 

IČO: 00632783 

DIČ: 2020573346 

e-mail: mvrobel@vuczilina.sk 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

 IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 4844 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

  

  (Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

uzatvorili nasledovnú zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok: 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú túto Zmluvu za účelom realizácie diela – „Projektová dokumentácia 

rekonštrukcie strechy na budovách v CSS ORAVA“ (ďalej len „Dielo“), ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre 

Objednávateľa.  

 

1.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že vzhľadom odbornosť, skúsenosti, znalosti a praktické schopnosti je schopný zhotoviť podľa 

požiadaviek Objednávateľa projektovú dokumentáciu a vykonať iné činnosti, ktoré sú na splnenie požiadavky 

Objednávateľa potrebné, a to v požadovanom rozsahu, kvalite, cene a termínoch dohodnutých v tejto Zmluve. 

1.3 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom „prieskum trhu“ s názvom „Projektová 

dokumentácia rekonštrukcie strechy na budovách v CSS ORAVA, Tvrdošín“, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z..z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“). 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo, ktoré je bližšie špecifikované v tejto Zmluve, na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v dohodnutom čase ho odovzdať Objednávateľovi.  
 
2.2 Dielo spočíva vo vypracovaní projektovej dokumentácie. Vypracovanie projektovej dokumentácie pozostáva 

z jednotlivých celkov bližšie špecifikovaných v cenovej kalkulácií prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností Dielo pozostáva z nasledovných celkov:  

 
- Zameranie stavby 
- Modelovanie obálky predmetnej stavby 
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- Vypracovanie sprievodnej správy 
- Vypracovanie súhrnnej technickej správy 
- Vypracovanie situácie stavby 
- Vypracovanie pôdorysov , rezov, pohľadov a technickej správy na dotknutú časť stavby 
- Vypracovanie tepelnotechnického posúdenia navrhnutých konštrukcií 
- Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer 

 
 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať každý celok Diela v nižšie uvedenom časovom intervale 
 

- časť zameranie – do 14 kalendárnych dní od podpisu zmluvy o dielo 
- zvyšná časť PD – do 14 kalendárnych dní od dodania zamerania 

 
2.4 Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym vytvorením a odovzdaním Diela Objednávateľovi v sídle Zhotoviteľa.   
 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo v náležitej kvalite prevziať a v dohodnutom termíne zaplatiť 

Zhotoviteľovi odmenu za jeho vykonanie dohodnutú podľa článku IV. tejto Zmluvy. 
 

Článok III. 
Miesto a čas plnenia 

3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je sídlo Zhotoviteľa.  
 
3.2 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo riadne a včas, podľa požiadaviek Objednávateľa, a to v lehotách príslušných ku 

každej časti Diela uvedených v bode 2.3 tejto Zmluvy. Začiatok trvania Zmluvy a lehoty na plnenie začínajú plynúť dňom 
podpisu tejto Zmluvy. Termín odovzdania Diela sa predlžuje o dobu omeškania Objednávateľa, počas ktorej trvajú 
prekážky na strane Objednávateľa až kým Objednávateľ neodstráni prekážky, ktoré spôsobujú jeho omeškanie. Termín 
odovzdania Diela sa predlžuje aj o dobu, ktorá je potrebná na úpravu Diela v nadväznosti na pripomienky či návrhy 
zmien Objednávateľa, ktoré nie sú opravami časti Diela zhotovenými v rozpore s pôvodným zadaním Objednávateľa.  

 
3.3 Termín odovzdania Diela sa predlžuje o dobu trvania vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo v prípade, 

že prijaté opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou bránia Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy, resp. jeho časti.  
 
 

Článok IV. 
Odmena a platobné podmienky 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za vykonanie Diela vo výške 5599,80 € (slovom: päť tisíc 
päťstodeväťdesiatdeväť EUR a 80 centov) vrátane 20 % DPH, ktorá pozostáva z položiek bližšie špecifikovaných 
v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Odmena“).  

 
4.2 Odmena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy za vykonanie Diela je konečná, pričom sú v nej započítané všetky náklady 

Zhotoviteľa súvisiace s riadnym vyhotovením Diela. Odmenu je možné zmeniť len s písomným súhlasom Objednávateľa 
a v prípadoch, kedy bude takáto zmena Odmeny nevyhnutná pre vykonanie Diela.  

 
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje faktúru podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy zaplatiť priamym vkladom na účet označený Zhotoviteľom 

v záhlaví tejto Zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia takejto faktúry vystavenej Zhotoviteľom, pričom každá faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“). Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH, je 
Objednávateľ oprávnený Zhotoviteľovi faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie. V takom prípade prestáva plynúť lehota 
splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa 
požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

 
4.5 Za včasnú úhradu sa považuje pripísanie predmetnej sumy, na ktorú znie faktúra, na účet Zhotoviteľa.  
 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

5.1 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní Diela povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, technickými znalosťami a potrebnou 
profesionalitou. 
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5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa platných technických požiadaviek, platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, ako aj podľa ustanovení tejto Zmluvy.  
 
5.3 Zhotoviteľ je pri vypracovaní kompletnej projektovej dokumentácie povinný záväzne rešpektovať priestorové, rozmerové 

a dispozičné riešenie a postupovať podľa pokynov a špecifikácií Objednávateľa. 
 
5.4 Počas vyhotovovania Diela sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na riadne 

zhotovenie Diela, spočívajúcu najmä v odovzdaní potrebných údajov, spresnení podkladov, vyjadrení, ktorých potreba 
vznikne v priebehu trvania tejto Zmluvy. Túto súčinnosť poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr do troch dní odo 
dňa jej vyžiadania, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
5.5 V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy, 

termín plnenia Zhotoviteľa sa predlžuje o dobu trvania omeškania Objednávateľa.  
 
5.6 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť na vykonávanie Diela tretiu osobu, s ktorou uzavrie zmluvu podľa príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Pri vykonávaní Diela treťou osobou má 
Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám. 

 
5.7 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi v digitálnej a tlačenej podobe do doby určenej v bode 2.3 článku II. 

tejto Zmluvy, pričom v tlačenej podobe bude Dielo odovzdané v 6 vyhotoveniach a v digitálnej podobe bude Dielo 
odovzdané v 1 vyhotovení na CD/DVD vo formáte .pdf a v editovateľných formátoch, v ktorých bolo Dielo spracované. 

 
5.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas plnenia 

platnosti zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi 
určenými Objednávateľom. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/overovaní všetku potrebnú 
súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o 
takú kontrolu požiada Objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov. 

 
Článok VI. 

Zodpovednosť za vady, záručná doba, úroky z omeškania 
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v požadovanej kvalite, rozsahu a čase, podľa platných technických 

noriem, platných právnych predpisov, v súlade s požiadavkami Objednávateľa.  
 
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po 

odovzdaní Diela zodpovedná Zhotoviteľ len v prípade, ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa.  
 
6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom 

a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu Objednávateľa upozornil 
a ten na ich použití pri zhotovení Diela trval (v takomto prípade je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi písomný 
súhlas s ich použitím).  

 
6.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie Objednávateľom, najneskôr 
však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa.  

 
6.6 Pri omeškaní Objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek čiastkovej faktúry v lehote jej splatnosti má Zhotoviteľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
6.7          V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia diela, objednávateľovi vzniká u Zhotoviteľa nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.  
 

Článok VII. 
Odstúpenie od zmluvy 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak mu nebude uhradená riadne 
a včas odmena stanovená podľa článku IV. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu ukončiť výpoveďou 
z akéhokoľvek dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede. 
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7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade:  

a) neposkytnutia služieb zo strany Zhotoviteľa podľa podmienok stanovených touto Zmluvou,  
b) omeškania so zhotovením Diela zo strany Zhotoviteľa podľa podmienok stanovených Zmluvou,  
c) zhotovenia Diela zo strany Zhotoviteľa podľa podmienok stanovených touto Zmluvou s vadami, ktoré Zhotoviteľ 

neodstráni.  

7.3 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.  
 
7.4  Zhotoviteľ je v prípade ukončenia Zmluvy povinný odovzdať Objednávateľovi tú časť Diela, ktorá bola vyhotovená 

v prospech Objednávateľa a Objednávateľ  je povinný mu za túto časť Diela uhradiť pomernú odmenu. 
 

Článok VIII. 
Doručovanie 

8.1 Všetky písomnosti medzi Zmluvnými stranami je možné doručiť osobne. V takomto prípade na potvrdenie doručenia 
písomnosti druhej zmluvnej strane je nevyhnutné, aby preberajúci podpísal čitateľným podpisom preberajúcu písomnosť.  

 
8.2 Písomnosti medzi Zmluvnými stranami je možné doručiť aj poštou. V takomto prípade je potrebné všetky písomnosti 

doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.  
 
8.3 Zmluvná strana, ktorá zmení adresu na doručovanie pošty je povinná o tejto zmene bezodkladne informovať druhú 

zmluvnú stranu. Do doby, kedy o tejto zmene nebude mať vedomosť druhá zmluvná strana, môže zmluvná strana  
doručovať všetky písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.   

 
8.4 Písomnosti doručené na adresu známu adresu sa považujú za doručené aj keď sa o nich druhá zmluvná strana 

nedozvedela. V prípade odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje zásielka doručená v deň takéhoto odmietnutia. 
V prípade, ak je zásielka nevyzdvihnutá v odbernej lehote, ktorá nie je kratšia ako 10 dní, sa táto považuje za doručenú 
dňom uplynutia lehoty na prevzatie zásielky. V prípade, ak nie je možné zásielku doručiť z dôvodu, že je adresát 
neznámy, sa táto považuje za doručenú dňom jej odoslania. 

 
8.5 Písomnosti s výnimkou oznámenia o odstúpení od Zmluvy alebo výpovede Zmluvy je možné doručiť aj prostredníctvom 

elektronickej pošty, kde za týmto účelom Zmluvné strany v záhlaví tejto Zmluvy uviedli svoj e-mail. Písomnosť doručená 
prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň jeho odoslania, pričom musí dôjsť zo strany druhej zmluvnej 
strany k potvrdeniu doručenia tohto emailu.    

 
  

Článok IX. 
Ochrana osobných údajov 

9.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že uzavretím tejto Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako 
„Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 
9.2 Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje v rozsahu najmä : meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná 

adresa, adresa dodania, pracovná pozícia a pod.. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vyžadovať len tie údaje, ktoré 
súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, na účely plnenia ich zákonných povinností a na účely právnej 
agendy (napr. uplatňovanie nárokov zo Zmluvy) . 

 
9.3 V rozsahu v akom je potrebné osobné údaje evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie 

alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo obdobných právnych predpisov, napr. na 
účely doručovania faktúry príslušnému pracovníkovi druhej Zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie 
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti zmluvnej strany v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 
9.4 Zmluvné strany poskytnú osobné údaje iným subjektom len v prípade, ak na takéto poskytnutie osobných údajov existuje 

právny základ. Zmluvné strany môžu poskytovať osobné údaje najmä orgánom štátnej správy a dozorným orgánom pri 
plnení ich povinnosti, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.  
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9.5 Zmluvné strany budú uvedené osobné údaje spracovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich 
spracovania. Zmluvné strany budú osobné údaje uchovávať najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvnej 
spolupráce, ak je však v zmysle daňových, účtovných alebo obdobných právnych predpisov nevyhnutné uchovávať 
osobné údaje po dlhšiu dobu, budú uchovávané po dobu stanovenú danými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

 
9.6 Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu 

svojich osobných údajov, ak sú nepresné, právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, právo požiadať o 
obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo na 
prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

 
 

Článok IX. 
Licencia 

 
10.1 Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva k dielu v rozsahu podľa 

Autorského zákona.  
 
10.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými autorským právom 

podľa Autorského zákona (ďalej len „Samostatné diela“), Zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie 
osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky 
osobnostné a majetkové práva súvisiace s Dielom alebo jeho časťou. 

 
10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo zhotoviteľom 

odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv. 
 
10.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej len „licencia“), a 

Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu udelenej licencie. 
 
10.5  Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 
 
10.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 
 
10.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte 

vyhotovení a v súlade s § 67 autorského zákona. 
 
10.8  Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej licencie, postúpiť práva z 

licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.  
 
11.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ obdrží jedno 

vyhotovenie Zmluvy. 
 
11.3 Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných 

očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 
 
11.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zmluvné 
strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou predovšetkým dohodou. Ak by niektoré 
ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné 
strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu 
účelu Zmluvy, ktorý Zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

 
11.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že si jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy riadne prečítali, zhodne im porozumeli a Zmluva 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Rovnako vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
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podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú plne spôsobilé na právne úkony. Na znak súhlasu s obsahom 
tejto Zmluvy ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú. 

 
V Tvrdošíne, dňa ........    V Tvrdošíne, dňa ............ 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

CSS Orava      VIZUALDK stavby, s.r.o. 

 

 

 

 

 

.......................................     ..................................... 

 

 

 

Prílohy: 1/ Cenová ponuka 


