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ZMLUVA O DIELO č. 26052017 

Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy pre obec Spišská Teplica  

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:  

OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA 

sídlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

IČO:  00326534 

DIČ:  2020674964 

zastúpená: Ing. Radoslav Šeliga, starosta obce 

bankové spojenie: SK68 0900 0000 0051 1795 3713    

telefón: 052/7738400 

e-mail: obec@obecspisskateplica.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ: 

Karpatský Rozvojový Inštitút 

sídlo: Moyzesova 46, 040 01 Košice-Staré Mesto 

IČO: 35564229 

DIČ: 2021927644 

zastúpená: RNDr. Andrej Šteiner, PhD., riaditeľ 

bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2377 0692     

telefón: 0911 543 534 

e-mail: kri@kri.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia   

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania, pri 
ktorom verejný obstarávateľ Obec Spišská Teplica použil postup výzvu na predkladanie 
ponúk podľa §117 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

Článok 2 

Predmet a účel  plnenia zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť dokument „Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy pre 

obec Spišská Teplica“. 

2. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť zmluvu, ktorej 

predmetom je vykonanie diela – vypracovanie dokumentu „Lokálna adaptačná 

stratégia na zmenu klímy pre obec Spišská Teplica“. 
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3. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa 

špecifikácií uvedených v tejto zmluve na základe požiadaviek objednávateľa 

a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu 

a riadne vykonané dielo prevziať. 

 

Článok 3 

Cena za vykonanie diela 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za 

vykonané dielo sumu vo výške 4 490 eur.  

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie 

prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní prác pre zhotovenie diela. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je konečná a zhotoviteľ nemá 

nárok účtovať si vyššiu cenu okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác 

z dôvodu, ktorý pri uzatvorení zmluvy nebolo možné predvídať. 

4. Za pevnú cenu sa považuje cena diela bez dane z pridanej hodnoty, zhotoviteľ nie je 

platcom dane z pridanej hodnoty. 

5. Pevná cena zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa, ktoré vzniknú a sú potrebné 

k zhotoveniu diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie diela podľa bodu 1 

tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru zhotovenie diela najneskôr do 30.09.2017. 

8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

9. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb ma zhotoviteľ právo účtovať 

odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok 4 

Termín plnenia diela 

 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v Zmluve v termíne do 20.9.2017. 

Harmonogram spracovania bude dohodnutý na prvom pracovnom stretnutí oboch 

strán. Opis činností je uvedený v Prílohe č. 1. 

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných 

prác. 

 

 

Článok 5 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

 

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto Zmluvy na svoje 

náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické 

a právne predpisy. Súčasťou diela je zoznam a popis merateľných ukazovateľov pri 

realizácii navrhnutých opatrení, ktoré vyplynú po zhodnotení zraniteľnosti územia 

a vytýčení adaptačných cieľov a programov. 

2. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 1 deň pred 

dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. 
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3. Zhotoviteľ odovzdá dokumentácia 2x v tlačenej a 2x v elektronickej verzii na CD/DVD 

nosiči. 

 

Článok 6 

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa 

 

1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť realizáciu celého predmetu a účelu tejto Zmluvy 

v rozsahu, spôsobom, v termínoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zamestnancom zhotoviteľa počas 

vypracovávania predmetu zmluvy súčinnosť, kontaktnou osobou zhotoviteľa je Mgr. 

Michal Schvalb, senior konzultant KRI, e-mail: schvalb@kri.sk, tel. 0917996255. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania zmluvného vzťahu zabezpečovať realizáciu 

predmetu a účelu tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou a súčasne 

prehlasuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti, ktoré sa na realizáciu diela 

vzťahujú ako celok. 

4. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite, termínoch, daných touto 

Zmluvou a odovzdá ho objednávateľovi. 

5. Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť 

a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušného kvalifikovaného a kompetentného 

zhotoviteľa. 

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

chybu veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných 

mu objednávateľom na vyhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne 

a včas. V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto 

povinnosti vzniknú. 

7. Ak zhotoviteľ počas realizácie diela zistí také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky aj s dôvodom písomne oznámiť 

objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť iné vhodné riešenie.   

 

 

 

Článok 7 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom 

termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny za 

vykonanie diela za každý deň omeškania. 

2. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5% z ceny za vykonanie diela. 

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok 

z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok 8 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 

objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení Zmluvy 

objednávateľom zhotoviteľovi. 
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2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý si 

dohodnú. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia 

času plnenia dohodnutého v Článku 4 Zmluvy. Za podstatné prekročenie času 

plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela 

odovzdať podľa Článku 4 Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky 

a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 

5. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí 

byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 

 

 

Článok  9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení. 

2. Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch strán. 

3. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedna Zmluva je určená pre 

zhotoviteľa a jedna pre objednávateľa. 

 

 

 

 

 

V Spišskej Teplici, dňa 26.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

za objednávateľa              za zhotoviteľa 

Ing. Radoslav Šeliga      RNDr. Andrej Šteiner, PhD. 

starosta obce        riaditeľ 
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Príloha č. 1 

 
Položkovitý rozpočet: 
 
Č. Opis činnosti Množstvo Merná 

jednotka 
Jednotková 
cena 

Celková 
cena 

1 Vypracovanie adaptačnej 
stratégie obce Spišská 
Teplica zahrňujúce: 

- Klimatologické 
posúdenie dopadov 
klímy – terénny 
prieskum 

- Zhodnotenie 
zraniteľnosti územia 

- Zostavenie stratégie 
– cielené programy 
a akčný plán 

- Identifikovanie 
projektových 
zámerov 

- Verejné 
prerokovanie 
dokumentu 

- Komunikačné 
a informačné aktivity 

1 ks 4490 4490 

    Spolu 4 490€ 

 


