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Z M L U V A  O  D I E L O  č. 012022 

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

Obstarávateľ  Obec Breziny 

Adresa    Obecný úrad 

   Horné Breziny 141, 962 61 Dobrá Niva 

Štatutárny zástupca Ján Šatara 

IČO   00319741 

Bankové spojenie Prima Banka Slovensko, a.s.   

Číslo účtu  SK53 5600 0000 0097 1187 3001  

 

Zhotoviteľ  A.U.R.A. projektová kancelária Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca Ing.arch. Jozef Dižka,autorizovaný architekt 

Adresa   Alexandra Matušku 26, 974 01 Banská Bystrica  

IČO   17841721 

DIČ   1029393563 

Bankové spojenie mBank, a.s.  

Číslo účtu  SK65 8360 5207 0042 0534 8156  

 

2. PREDMET ZMLUVY 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa dielo  

Územný plán obce Breziny - Zmena a doplnok č. 4  

Objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dohodnutú cenu. 
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Breziny - Zmena a doplnok 
č. 4 (ďalej ÚPN O, ZaD č. 4) v zmysle § 30 ods (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spočíva vo vykonaní 
nasledovných činností /etáp/: 
1. Prípravné práce 
2. Vypracovanie návrhu ÚPN O, ZaD č. 4 
3. Dopracovanie (čistopis) ÚPN O, ZaD č. 4 podľa pripomienok z prerokovania 
4. Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente* 
 

3. ČAS PLNENIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že od dátumu podpisu Zmluvy o dielo obidvomi stranami dielo vypracuje v 
časových etapách nasledovne : 
1. Prípravné práce – do 14 dní od podpisu ZMD 
2. Vypracovanie návrhu ÚPN O, ZaD č. 4 - do 2 mesiacov od podpisu ZMD 
3. Dopracovanie (čistopis) - do 1 mesiaca po vydaní §25 SZ 
 

4. CENA DIELA  

Cena za zhotovenie diela podľa jednotlivých činností /etáp/ je stanovená dohodou nasledovne : 
1. Prípravné práce           350,00 € 
2. Vypracovanie návrhu ÚPN O, ZaD č. 4 + účasť na rokovaniach 2100,00 € 
3. Dopracovanie (čistopis) + účasť na rokovaní OZ         700,00 € 
4. Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente*    600,00 € 
Cena diela celkom       3750,00 € 
slovom dvetisícdeväťstosedemdesiat EUR. 
Ceny za jednotlivé časti sú stanovené vrátane DPH. Zhotoviteľ nie je plátcom DPH. 
 
K zmene ceny diela môže dôjst' len v nasledovných prípadoch: 
- pokial' si objednávatel' vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu 
predmetného diela, pričom bude vopred, oboma zmluvnými stranami odsúhlasená kalkulácia za 
zmenu činnosti, 
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- pokial' dôjde na základe požiadavky objednávatel'a k inému riešeniu predmetného diela, pričom 
budú vopred odsúhlasené a potvrdené tieto zmeny. 
 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác za dielo môže byť upravovaná len dodatkami k tejto 
Zmluve po vzájomnej dohode. 
Cena za dielo bude zhotovitel'ovi zaplatená na základe faktúry vo väzbe na zrealizované vecné 
plnenie, podľa jednotlivých častí /etáp/ územnoplánovacej dokumentácie v zmysle čl.2 tejto zmluvy.  
Podkladom pre úhradu platby budú faktúry (daňový doklad) zhotovitel'a.  
Objednávatel' uhradí faktúru do 15 dní od jej doručenia, ak je predložená v súlade s vyššie 
uvedenými podmienkami. 
 

6. ZMLUVNÉ POKUTY 

V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania 
v zmysle platných právnych predpisov. 
V prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním diela má objednávatel' právo účtovat'  zhotovitel'ovi 
zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,01% z dohodnutej ceny diela. 
Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu z ceny 
reklamovaného objemu diela, za každý deň omeškania, túto pokutu zhotoviteľ nezaplatí, ak v lehote 
do 10 dní od uplatnenia reklamácie vadu odstráni alebo v tejto lehote dohodne s objednávateľom 
primeraný termín jej odstránenia.  
Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. 
V prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo 
strán požiada o rozhodnutie súd. 
 

7. ZÁRUČNÁ LEHOTA 

Záručná doba začína  plynút' dňom odovzdania a prevzatia diela objednávatel'om. Požaduje sa 2 
roky.    
V prípade vady diela má právo objednávatel' požadovat' a zhotovitel' povinnost' vadu odstránit' 
bezodplatnou opravou alebo poskytnút' nové bezchybné plnenie. Prípadné reklamácie vady plnenia 
je objednávatel' povinný  uplatnit' u zhotovitel'a v písomnej forme s označením vady diela, 
spôsobom ako sa vada prejavuje s návrhom spôsobu jej odstránenia. 
 

8. OSTATNÉ UJEDNANIA 

Objednávatel' je oprávnený kontrolovat' vykonávanie diela zhotovitel'om. Zhotoviteľ bude informovať 
objednávateľa o stave rozpracovanej územnoplánovacej dokumentácie.  
Ak objednávateľ zistí, že dielo je vykonávané v rozpore s dohodnutými  podmienkami,  je oprávnený 
požadovat' ich odstránenie. Ak tak zhotovitel' neurobí ani v primeranej lehote určenej 
objednávatel'om, ktorá mu bude poskytnutá, objednávatel' môže od zmluvy odstúpiť. Právo na 
náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nebude dotknuté. 
Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi dokumentáciu podľa jednotlivých etáp spracovania 
územnoplánovacej dokumentácie nasledovne: 
1. Návrh ÚPN O - Zmena a doplnok č. 4 - textová a grafická časť v troch vyhotoveniach a na 

elektronickom nosiči dát 
2. Dopracovanie (čistopis) - textová a grafická časť v troch vyhotoveniach a na elektronickom 

nosiči dát. 
3. Oznámenie o strategickom dokumente vo dvoch vyhotoveniach a na elektronickom nosiči dát. 

 

9. VYŠŠIA MOC 

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu 
ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, vel'mi nepriaznivé 
klimatické podmienky a d'alšie im podobné. 
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci 
strana, ktorá sa bude chciet' odvolat' na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzt'ahu k predmetu, cene a času plnenia zmluvy. 
 

10. VYMEDZENIE PRÍPADOV PODSTATNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY, 
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 

Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú skutočnosti: 
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Ak zhotovitel' bude v omeškaní s realizáciou diela a toto omeškanie bude trvat' viac ako jeden 
mesiac od dohodnutého termínu na vykonanie dohodnutého objemu prác, napriek včas vykonaným 
úhradám objednávatel'om za vykonané práce. 
Ak objednávatel' pri kontrole uskutočňovanÿch prác zistí, že zhotovitel' vykonáva dielo v rozpore s 
dohodnutými podmienkami, postupmi a podobne, a ak ani v primeranej lehote vadu neodstráni. 
Ak zhotovitel' vopred neoznámi a nedohodne potrebu prekročenia rozpočtovanej sumy bez 
zbytočného odkladu a nedoloží ju kalkuláciou ekonomicky oprávnených nákladov. 
Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpit' postupom 
podl'a  §345, 436, 547 Obchodného zákonníka. 
 

11. ZÁVEREČNÉ UJEDNANIA 

Všetky zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočnit' len písomnou formou a to dodatkami, 
potvrdenými oboma zmluvnými stranami. 
Na právne vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzt'ahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka.  
Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
Zmluva nadobúda účinnost' dňom podpísaním obidvoch zmluvných strán. 
Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden rovnopis.  

 

 
V Brezinách, dňa ..................                 V Banskej Bystrici, dňa 26.04.2022 
 
 
 
.....................................................                            ............................................. 
pečiatka a podpis     pečiatka a podpis 
štatutár. zástupcu oprávneného    štatutár. zástupcu oprávneného 
konať v záväzkových vzťahoch    konať v záväzkových vzťahoch 
 
 

* OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Územný plán obce Breziny, zmena a doplnok č. 4 sa 
vypracováva podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s prílohou č. 2 uvedeného 
zákona. 

 


