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ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v súlade a na základe § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:            

Názov: 

 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Číslo telefónu: 

e-mail: 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  

MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 

Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 026 14 

PhDr. Jozef  Mintál, MBA – riaditeľ  

00634 905 

2020563754 

SK2020563754 

Štátna pokladnica 

SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

+421435801562, +421435801499 

strezo@donsp.sk; smolenova@donsp.sk 

/ďalej len „Objednávateľ“/ 

  

 

 

 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ:  

Sídlo: 

DOF, spol. s r.o. 

Divina č. d. 83, 01331 Divina 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

e-mail: 

Ing. Jakub Dlhý, konateľ 

47 712 988 

2024070059 

SK2024070059 

Tatra Banka, a. s. 

SK29 1100 0000 0029 2091 0057 

Ing. Jakub Dlhý 

+421 907 660 119  

dlhy.dof@gmail.com 

 

 /ďalej len „Zhotoviteľ“/ 

 

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
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Článok II. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledkov 

procesu verejného obstarávania na dodanie služby, podľa zákona 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 III.  

Predmet zmluvy 

 

1. Na základe Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť pre Objednávateľa službu : vyhotovenie mapovej štúdie existujúcich 

inžinierskych sietí + ONLINE GIS (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a v zmysle podkladov, 

ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, a ktoré tvoria prílohu k tejto zmluve. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a 

poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu Zmluvy v 

zmysle príslušných, platných, všeobecne záväzných právnych predpisov a túto spôsobilosť 

bude udržiavať počas doby trvania Zmluvy. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

 

5. Pri vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, ostatné 

všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 

východiskovými podkladmi Objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, zápismi 

a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a 

organizácií. 

 

6. Dielo bude vypracované a dodané Objednávateľovi písomne a v elektronickej forme na pamäťovom 

médiu: digitálny výkres vo formáte .dwg a .pdf (2x na email), vytlačený výkres vo formáte A0 (2x 

tlač), technická správa s protokolom o odovzdaní (2x tlač), dokumentácia oslovených správcov s 

vyjadreniami (1x-tlač.+digital), vyhotovený systém GIS, vstup do online GIS predplatený na 1 rok  a 

vyhotovená databáza údajov a atribútov (1x-digital). Pokiaľ bude požadovať Objednávateľ ďalšie 

písomné vyhotovenia, osobitnou objednávkou so zhotoviteľom dohodne planografické rozmnoženie. 

 

 

Článok IV.  

Čas zhotovenia 

 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr 

do konca 4 mesiaca od účinnosti zmluvy, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne 
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odovzdať celé uskutočnené Dielo, a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa 

Diela.  

 

2.  Dokončené Dielo v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ protokolom o odovzdaní   a 

prevzatí Diela. Deň podpisu protokolu Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania 

Diela. 

 

3.  Objednávateľ sa zaväzuje, že celé riadne dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

 

4.   Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia.  

 

5.  Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 

zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

 

6.  Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí 

prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak 

zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo 

pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie 

v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa, pričom 

o tomto spíšu zmluvné strany písomný dokument o vzniku týchto skutočností a spôsobu riešenia. 

Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyhlásiť, že napriek tomu trvá na vykonaní diela s použitím 

odovzdaných vecí a daných pokynov, pričom za týchto okolností, v prípade vzniku vád diela po 

vykonaní diela, zhotoviteľ nezodpovedá za tieto vady vzniknuté v dôsledku nevhodnej povahy vecí 

prevzatých od objednávateľa alebo na základe nevhodných pokynov objednávateľa.  

 

7.  O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho 

vykonanie a dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením 

vykonávania  diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť.  

 

8.  Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v bode 7, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela 

alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na 

ich použití pri vykonávaní diela písomne trval. Pri nedokončení diela má zhotoviteľ nárok na cenu 

zníženú o to, čo ušetril tým, že nevykonal dielo v plnom rozsahu. 

 

Článok V.  

Cena Diela 

 

1.  Cena za zhotovenie Diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa.  

 

2.  Cena Diela je stanovená nasledovne :  

zmluvná cena :  9 000,00 EUR bez DPH (10 800,00 EUR s DPH) 

(slovom: deväťtisíc eur bez DPH), (slovom: desaťtisícosemsto eur s DPH),  

pričom Zhotoviteľ je platcom DPH  
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3.  V Cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace a potrebné k úplnému a kvalitnému vykonaniu 

diela.  

 

4.  V prípade vzniku neočakávaných nákladov, ktoré nemohol zhotoviteľ žiadnym spôsobom ovplyvniť, 

a to najmä, ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci, na ktorej sa má 

vykonať oprava alebo úprava, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú 

vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu 

objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela, ktorá musí byť 

písomná, je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť, pričom zhotoviteľ nezodpovedá za 

vzniknuté náklady, ani za omeškania vykonania diela. Takto vzniknuté náklady bude hradiť 

objednávateľ, pričom tieto vzniknuté náklady nie sú súčasťou ceny za dielo. 

 

5.  Práce naviac, zmeny a doplnky požadované Objednávateľom nad rámec dohodnutého v predmete 

Zmluvy musia byť predmetom písomného dodatku k Zmluve. 

 

6.  Stanovenie, priznanie a zaplatenie výšky DPH sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi 

platnými v deň vzniku daňovej povinnosti.  

 

7.  Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela. Vlastnícke 

právo k Dielu prejde na Objednávateľa po prevzatí Diela a jeho následnom zaplatení. 

 

8.  Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že dokumenty, ktoré mu boli počas procesu verejného 

obstarávania poskytnuté Objednávateľom, ako osoba odborne spôsobilá skontroloval a pozná v nich 

uvedené skutočnosti a predpisy. Zhotoviteľ stanovil Cenu Diela za vyhotovenie Diela s prihliadnutím 

na tieto informácie, na základe svojich dostatočne veľkých profesných skúseností, za znalosti 

charakteristík potrebných stavebných a súvisiacich konaní, a za dôkladnej znalosti miesta realizácie.  

 

9.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že Cena Diela za vyhotovenie Diela je konečná, okrem okolností uvedených 

v čl. IV bod 6 – 8 a v čl. V bod 4 tejto zmluvy. 

 

Článok VI.  

Financovanie 

 

1.  Zhotoviteľ po ukončení, odovzdaní/prevzatí Diela na základe vyhotoveného protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom objednávateľ svojim podpisom odsúhlasí súpis 

vykonaných prác, doručí Objednávateľovi faktúru, ktorá bude mat' zákonom požadované 

náležitosti a bude vystavená v súlade so Zmluvou, spolu s vyhotoveným protokolom o odovzdaní 

a prevzatí Diela ako neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

 

2.  Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude 

po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ si 

vyhradzuje právo takúto faktúru bezodkladne vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a 

opravy. Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po  

doručení opravenej faktúry. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, 

považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.  
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3.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou, a to bezhotovostným prevodom na účet 

Zhotoviteľa uvedeným v záhlaví Zmluvy alebo na vystavenej faktúre. Faktúra je splatná do 30 dní 

odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry Zhotoviteľovi začína lehota 

splatnosti plynúť až po doručení faktúry spĺňajúcej všetky vyžadované náležitosti. 

 

Článok VII. 

Súčinnosť 

 

1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje. 

Zhotoviteľ ju je povinný vrátiť:  

a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovať, najneskôr však spolu s 

odovzdaním Diela, 

b) kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada.  

 

2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho požiadanie vstup do objektu a prístup do priestorov 

areálu nemocnice, kde sa bude vykonávať zameranie.  

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Diela poskytne Zhotoviteľovi v rozsahu 

nevyhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 

spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 

Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 3 pracovných dní od jeho 

vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, 

ktoré nemôže Objednávateľ zaobstarať vlastnými silami  a to písomne. 

 

4. Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú považovať všetky informácie, ktoré získali v rámci 

vykonania tohto Diela za dôverné a nebudú ich zverejňovať vo vzťahu k tretím osobám bez 

súhlasu druhej strany.  

 

Článok VIII.  

Vyhlásenia, náležitostné a právne záruky 

 

1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa Zmluvy.  

 

2.  V prípade vád diela, budú zmluvné strany postupovať v súlade s  ustanovením § 436 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  

 

3.  Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v 

písomnej forme. 

 

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 

času potrebného a nevyhnutného na odstránenie vzniknutej vady, od prevzatia oprávnenej písomnej 

reklamácie diela. 

 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje a zaručuje, že všetky záväzky podľa Zmluvy  a v rámci toho najmä činnosť 

smerujúcu na plnenie Diela, bude plniť s odbornosťou a starostlivosťou, ktorú je možné očakávať od 

projektantov s potrebnou praxou na dané Dielo, podľa svojich najlepších vedomostí a s najväčšou 
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obozretnosťou, ako aj v súlade s právnymi predpismi a normami/odbornými predpismi, ako aj 

vzťahujúcimi sa odbornými a úradnými predpismi a predpismi, určenými v Zmluve.  

 

6.    Zhotoviteľ poskytuje záruku na zmluvné plnenie svojich povinnosti ktoré sú uvedené v tejto zmluve, 

ďalej za vhodnosť a kvalitu aplikovaných riešení a postupov. 

 

7.    Povinnosťou Zhotoviteľa je obhliadka, preskúmanie a zmapovanie miesta geodetických prác  a jeho 

okolia, aby on sám získal, na svoju vlastnú zodpovednosť všetky tie informácie, ktoré sú potrebné na 

prijatie a realizáciu jeho zmluvných povinnosti.  

 

8.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na to upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

9.     Zhotoviteľ nezodpovedá  za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu. 

 

10.  Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu Diela v prípade, že predmet Diela poškodí Objednávateľ alebo 

tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne. 

 

11.  Objednávateľ má nárok na náhradu nákladov vzniknutých v dôsledku chýb, nesprávnosti postupu, 

či nesprávnosti vykonania diela od zhotoviteľa, ak za tieto zhotoviteľ zodpovedá a ak na tieto 

prípadne nedostatky objednávateľ bezodkladne písomne upozornil zhotoviteľa. 

 

Článok IX.  

Spôsoby ukončenia zmluvy 

 

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy môže oprávnená zmluvná strana 

okamžite písomne odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade s platnou 

právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla a vrátiť a nahradiť si 

vzájomné plnenia, pričom účinnosť tohto odstúpenia nastane dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno považovať 

porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy. 

 

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov na 

náhradu škody. 

 

4. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou Zmluvných strán. 

 

Článok X.  

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe Zmluvy ako aj 

vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, pokiaľ nie sú Zmluvou 

upravené odlišne. 
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2.  Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 

a podpísaných  Zmluvnými stranami. 

 

3.  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

 

4.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň  

po d ni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju 

slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V  Dolnom Kubíne, dňa ………………….                              V Divine, dňa …………………. 

 

 

 

 

 

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

         za objednávateľa                                                                za dodávateľa  

 Dolnooravská NsP D.Kubín                                                           DOF, spol. s r.o.                                                                   

                                                                                                  


