
ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov na vypracovanie projektovej dokumentácie 

 

 
čl. I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:   

Úradný názov: Obec Beckov                                                                                                                       
IČO: 00311413                                                                                                                     
Poštová adresa: Beckov 180                                                                                                   
PSČ: 916 38                                                                                                                  
Zastúpený : Ing.Ján Križan, starosta                                                                     
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, 
Slovenská republika                                                                                                           
Telefón: +421 327742728, +421 917694611                                                                       
E-mail: projekty@obec-beckov.sk                                                                                      
(ďalej len: „Objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ: 

Úradný názov:   ARGUS-DS s.r.o.                                                                                                                  
Sídlo:  Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín                                                                                                                       
Zastúpený:   Ing. Igor Ševčík                                                                                                               
Bankové spojenie:    VUB Trenčín                                                                                                              
číslo účtu/IBAN:   SK14 0200 0000 0025 0099 4151                                                                                                                           
IČO: 44343311                                                                                                                                      
DIČ:  2022674412                                                                                                                                                  
IČ-DPH :  SK2022674412                                                                                                           
Označenie registra: Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro,                                            
Číslo zápisu: vl.č.20625/R                                                                                                                       
Tel.:  0905 322 789                                                                                                                               
E-mail:  argus@argus-ds.sk                                                                                                                        
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 

 

 
Článok II.  

Predmet zmluvy o dielo 
Zhotoviteľ sa, na základe tejto zmluvy o dielo, zaväzuje riadne zhotoviť a odovzdať 
objednávateľovi dielo – vypracovanie projektovej dokumentácie : 
 
Oprava chodníka pri ceste II/507, km 114,415-114,710, Beckov 

Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej jednoobjektovej dokumentácie líniovej 
stavby - opravy chodníka- ktorý je súbežný s cestou II/507 v obci Beckov, vrátane 
prenosného dopravného značenia. 

Zhotoviteľ zabezpečí: 
- kompletnú projektovú dokumentáciu v 6 vyhotoveniach 
- výkaz – výmer v 6 vyhotoveniach 
- rozpočet v jednom vyhotovení 
- kompletnú projektovú dokumentáciu v elektronickej forme 



Objednávateľ sa zaväzuje: 
- poskytnúť potrebnú súčinnosť pri realizácii diela, 
- poskytnúť v dostatočnej miere podklady pre zhotovenie diela, 
- poskytnúť zhotoviteľovi ďalšie doplnkové informácie o nových podstatných a zvláštnych 
  okolnostiach a požiadavkách, 
-zaplatiť zhotoviteľovi za riadne zhotovené dielo dohodnutú cenu, na základe preberacieho 
 protokolu odsúhlaseného obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 

Článok III.  
Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo 

 
3.1 Termín odovzdania projektovej dokumentácie vrátane príslušnej dojednanej 
dokumentácie  je najneskôr  25. 10. 2016.  
 

Článok IV.  
Cena predmetu zmluvy o dielo 

 
4.1. Cena predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy o dielo: 

Cena bez DPH:       950,00 € 
DPH 20%:        190,00 € 
Cena s DPH:     1 140,00 € 
 

4.2. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny rozsahu projektových prác požadovaných 
objednávateľom. Zmenu ceny je možné uplatniť len na základe dodatku k tejto zmluve. 
 
 

Článok V. 
 Platobné podmienky a fakturácia 

 
5.1. Zhotoviteľ bude fakturovať zmluvné práce po odovzdaní projektovej dokumentácie, 
podľa čl.II tejto zmluvy.  
5.2. Splatnosť faktúr bude do 30 dní od doručenia faktúry formou bankového prevodu. 
 
 

Článok VI. 
 Osobitné podmienky 

  
6.1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený podľa platných 
právnych predpisov pre túto činnosť, platných technických predpisov a noriem v čase 
zhotovenia predmetu tejto zmluvy. 
 
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné chyby diela platia ustanovenia § 560 až 565 
Obchodného zákonníka. 
 
6.3. Pre prípad chyby dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať 
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie chyby.Zhotoviteľ sa zaväzuje, po 
oprávnenej reklamácii, bezodkladne odstrániť chyby diela. 
 
6.4. Na vypracovanú dokumentáciu poskytne zhotoviteľ záruku tri roky, na konštrukčné 
riešenie po celú dobu životnosti stavby. 
 
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ si môže za predmet zmluvy voči 
zhotoviteľovi uplatniť sankcie vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 
 



6.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry si zhotoviteľ môže voči 
objednávateľovi  uplatniť sankcie vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň 
omeškania. 
 
6.7. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu 
využiť právo odstúpenia od zmluvy, podľa  § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje 
oneskorené odovzdanie projektovej dokumentácie s ostatnými zmluvnými dokumentami  a to 
viac ako 15 dní bez objektívneho dôvodu a nekvalita projektovej dokumentácie.  
 
 

Článok VII. 
 Záverečné ustanovenia 

 
7.1. Zmluva o dielo je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 pre objednávateľa a 1 pre 
zhotoviteľa. 
 
7.2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve o dielo musia byť vyhotovené písomne 
formou Dodatku k tejto zmluve o dielo, odsúhlasené oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a prehlásené za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. 
 
7.3. Ak nie je v tejto zmluve o dielo dojednané inak, platia ustanovenia zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy platné na území SR. 
 
7.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia na webovej stránke 
objednávateľa. 
 
 
V Beckove, dňa 30.08.2016      V Beckove, dňa 30.08.2016 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................     ...................................................... 
     Za objednávateľa                         Za zhotoviteľa diela 

 


