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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov 

 

Číslo zmluvy objednávateľa:     Číslo zmluvy zhotoviteľa:  

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PIEŠŤANY 

so sídlom: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 92145 Piešťany 
Zástupca splnomocnený na rokovanie: Ing. Barbora Zelová 

IČO: 00612031 

DIČ: 2020537893 

Bankové spojenie: SK8702000000000034028212 

(ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta 

so sídlom: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

zastúpená:  prof. Ing. Mariánom Drusom, PhD., dekanom  

IČO: 00 397 563 

IČ DPH: SK 2020677824 

Právna forma:         Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002Z.z. 

          o vysokých školách v platnom znení ako verejná vysoká škola 

Bankové spojenie:        ŠTÁTNA POKLADNICA 

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0008 0815 

Zástupca splnomocnený  

na rokovanie: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

 

 

ČL. II 

PREDMET ZMLUVY 

1. Na základe objednávky č. 21/2100455 zo dňa 05.10.2021 zhotoviteľ vykoná: Diagnostiku 

kolonádového mosta v Piešťanoch. 

 

ČL. III 

ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie podľa predmetu zmluvy zhotoviteľ vykoná do 
30.11.2021. 

2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním diela v rozsahu podľa čl. II. 

a  jeho odovzdaním objednávateľovi v lehote podľa bodu 1 tohto článku. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku a spracovaná 

podľa predpisov platných v Slovenskej republike. 



2 

4. O splnení diela a jeho odovzdaní objednávateľovi bude spísaná zápisnica, v ktorej zároveň 

objednávateľ potvrdí svoj súhlas s vykonaním fakturácie. Súčasťou zápisnice bude aj 

odsúhlasenie konečnej ceny za dielo. 
 

Čl. IV 

CENA, PODMIENKY PLATBY A SANKCIE 

1. Zmluvné strany dohodli cenu za práce podľa predmetu diela a kalkulácie v súlade s § 2 

zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške: 

Spolu: 9 000,00 € bez DPH 

DPH bude stanovená v zmysle platnej legislatívy v čase fakturácie. 

2. Cena dohodnutá v bode 1 tohto článku zahŕňa dodávku 1 vyhotovenia predmetu plnenia 

v elektronickej forme. 

3. Dohodnutá cena môže byť upravená dohodou zmluvných strán v prípade, že v dobe 

vykonávania diela nastanú skutočnosti oprávňujúce zhotoviteľa na zvýšenie ceny za dielo, 

najmä zákonné úpravy, resp. úpravy cien vstupov, práce na viac, ktoré bude potrebné  

vykonať a nemohli byť v čase uzatvárania tejto zmluvy známe. 

4. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 

po odovzdaní diela. 

5. Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikačné čísla 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, kód peňažného ústavu 

- fakturovaná čiastka 

- označenie diela 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Ak 

objednávateľ nezaplatí fakturovanú cenu v lehote splatnosti, zhotoviteľ bude postupovať 

pri vyúčtovaní úrokov z omeškania v súlade s ust. § 369 Obchodného zákonníka v platnom 

znení. 

 

Čl. V 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek potrebnú súčinnosť svojich 

zodpovedných zamestnancov, umožní mu prístup do priestorov alebo na pozemok, ktoré 

je nevyhnutné obhliadnuť pre riadne a včasné vykonanie diela. 

2. Zmenu predmetu diela je zhotoviteľ povinný písomne dohodnúť s objednávateľom, pričom 

dohodnuté zmeny budú vykonané formou písomného dodatku k tejto zmluve ako jej 

súčasť. 
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3. Odborným garantom zhotoviteľa je doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, vedúca Katedry 

geodézie Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 

4. V prípade, že objednávateľ neposkytne požadovanú súčinnosť podľa požiadaviek 

zhotoviteľa, prípadne nepredloží včas požadované podklady, zhotoviteľ nie je v omeškaní 

s plnením predmetu diela a zmluvné strany písomne dohodnú nový termín plnenia, čo bude 

prílohou tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 

týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 

zmluvy na tretiu osobu. 

 

Čl. VI 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva  alebo príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne 

poskytnuté dovtedy vytvorené časti diela. 

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením 

zmluvného termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota 

na plnenie. 

4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať 

objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich 

zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy 

odstúpi. 

5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných 

cien v preukázateľnom rozsahu. 

 

Čl. VII 

ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma 

zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Zmluvné strany dohodli, že vzťahy touto zmluvou neupravenú sa budú riadiť ustanoveniami 

platného Obchodného zákonníka SR. 

4. Zmluvné strany dohodli, že prípadné spory z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým 

osobným rokovaním. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, že ju neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok pre 

ktorúkoľvek zo zmluvných strán, jej obsahu porozumeli a preto ju na znak súhlasu s jej 

znením vlastnoručne podpisujú. 
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6. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých dostanú po dva 

výtlačky obe zmluvné strany. 

 

 

 

 

 

 

V   Piešťany, dňa   13.10.2021                                            V Žiline, dňa 15.10.2021 

 

 

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

Mgr. Peter Jančovič, PhD. 

Primátor mesta Piešťany                prof. Ing. Marián Drusa, PhD.  

          dekan SvF UNIZA 


