
ZMLUVA O DIELO 
č. 1/2019/10 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorenej podľa § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka  

 
I. Zmluvné strany 

1.1.  
Objednávateľ:  

Obec Čirč 
Čirč 208 
06542 Čirč  
IČO: 00329835 
DIČ: 2020726059 
Štatutárny zástupca: Michal Didik, starosta obce  

 
Zhotoviteľ:  

MSM - Pack, s.r.o. Prešov 
Sabinovská 15 
080 01 Prešov  
IČO:  36496669 
DIČ:  2021879794 
IČ-DPH: SK2021879794 
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Majdák 

 
II. Predmet zmluvy 

 
2.1. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 631 a nasl. Občianského zákonníka v znení 
neskorších predpisov v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo na 
vypracovanie projektovej dokumentácie: Cyklistická cestička EV11 - Čirč - hraničný 
priechod. 
2.2. Projektová dokumentácia sa vypracuje pre územné a stavebné povolenie. 
 

III. Rozsah a obsah predmetu zmluvy 
 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že za podmienok tejto zmluvy pre objednávateľa zabezpečí 
predmet plnenia v nasledovnom rozsahu: 
 3.1.1 Vypracuje projektovú dokumentáciu za účelom vydania územného a 
 stavebného povolenia v nasledovnom rozsahu: 
 Geodetické zameranie územia vrátane overenia existencie, polohy, technického 
 stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich 
 zohľadnenie v projektovej dokumentácii. 

◦ Spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že PD bude 
podkladom pre vydanie územného a stavebného povolenia a zároveň bude 
podkladom i pre samotnú realizáciu stavby. 
 

Čirč: Projekt pojednáva výstavbu cyklistickej komunikácie v katastrálnom 
území obce Čirč ako napojenie na koridor medzinárodnej cyklistickej trasy EV11 a 
zároveň koridor Kostrovej siete cyklistických trás v PSK. Projekt pojednáva úsek od 
železnej lávky cez rieku Poprad - vytvorenie krátkeho úseku cyklistickej cestičky (cca 
7 metrov) k lávke cez riečku "Čirčanka", za riečkou Čirčanka napojenie na miestnu 
komunikáciu k existujúcemu železnému priecestiu a následne k existujúcemu 



priechodu pre chodcov na ceste 77. Od priechodu pre chodcov poza zástavku SAD 
s vyznačením priechodu pre cyklistov na telese cesty 3160. Úsek od riečky Čirčanka 
až po koniec priechodu pre cyklistov je v dĺžke cca 180 metrov vrátane priechodov. 
Od priechodu pre cyklistov popri riečke Čirčanka napojenie na miestnu komunikáciu 
s dĺžkou 100 metrov. Združená komunikácia cyklistov a chodcov pokračuje za 
využitia existujúcej miestnej komunikácie po napojenie na cestu 3160. Intenzita 
dopravy na ceste 3160 nepresahuje maximálne odporúčané hodnoty stanovené ECF 
preto na predmetnom úseku nie je potrebné vytvárať priechod pre cyklistov. 
Trasovanie prepojenia obce Čirč s hraničným priechodom kopíruje starú konskú 
cestu, ktorej začiatok je križovanie cesty 3160 a končí pri potravinách pred hraničným 
priechodom. 

 
◦ inžinierske siete : v rámci komplexnosti realizácie cyklistickej komunikácie je 

potrebné preveriť a zabezpečiť taký technický stav všetkých existujúcich 
inžinierskych sietí vrátane zabezpečenia všetkej potrebnej technickej 
infraštruktúry. 

 
Požiadavka na výsledný elaborát PD:  

◦ Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. 
◦ Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť. 

Geodetické zameranie územia 
◦ v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach 
◦ v elektronickej forme na CD nosiči v 2 vyhotoveniach 

Projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie: 
◦ v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 

vyhotoveniach ◦  
◦ V elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte 

súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť 
(rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo 
formáte DOC. ◦  

◦ V elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte 
súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť 
(rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev. ◦  

◦ V elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť, textovú časť a 
tabuľkovú časť v PDF) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC. 

◦ Pre účely určenia na použitie PDZ a TDZ – tlač výkresov na to určených v 4 
vyhotoveniach. 

3.2. PD musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších 
predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 
príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR 
č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a príslušných vyhlášok a STN 
Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Projekt bude plne rešpektovať platné 
zákony, normy (STN 73 6110/Z2) a technické podmienky TP 10/2011, TP 07/2014 a TP 
085. 
 

IV. Dohodnuté podmienky 
 
4.1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné 
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými 
podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy, pokynmi objednávateľa a 
dohodami zmluvných strán. 
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu zmluvy poskytne 
zhotoviteľovi spolupôsobenie v nevyhnutne potrebnom rozsahu, spočívajúce najmä v 



upresnení podkladov, odovzdávaní doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých, 
ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 
4.3. Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje, že projektovú dokumentáciu s 
objednávateľom prejedná, oprávnené požiadavky do projektu zapracuje a s nimi odsúhlasí. 
 

V. Termín a spôsob plnenia 
 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu 
podľa článku II. Bod 2.1.1. tejto zmluvy v termíne do 21 dní od podpisu zmluvy. 
5.2. Dodržanie termínu je závislé od riadneho včasného spolupôsobenia oboch zmluvných 
strán. V prípade omeškania objednávateľa s dodaním podkladov, nie je zhotoviteľ 
zodpovedný za dodržanie termínu na dodanie predmetu zmluvy. V prípade ak zhotoviteľ 
preukázateľne nedodá predmet zmluvy načas, dojednajú sa medzi stranami nové cenové a 
platobné podmienky v prospech objednávateľa. 
 

VI. Cena a platobné podmienky 
 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená 
ako výsledok vyhodnotenia VO podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a následnou dohodou zmluvných strán vo výške -34.625,- EUR (slovom 
tridsaťštyritisíc šestodvadsaťpät EUR) bez DPH. Zhotoviteľ je platiteľom DPH. Cena 
vrátane DPH je výške -41.550,- EUR (slovom štyridsaťjedentisíc päťstopäťdesiat EUR). 
Cena je konečná. 
5.2. Dohodnutá cena za dielo je pevná a jej zvýšenie môže byť len v prípade, že 
objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa na viac práce, ktoré nie sú predmetom tejto 
zmluvy. Zvýšenie ceny diela môže byť len formou dodatku k tejto zmluve so súhlasom oboch 
zmluvných strán. 
5.3. Podkladom pre úhradu dohodnutej zmluvy bude faktúra, ktorá bude vystavená 
zhotoviteľom najneskôr do 6 (slovom: šesť) kalendárnych mesiacov po odovzdaní a prevzatí 
predmetu tejto zmluvy podľa článku II. a III. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. 
 

VI. Osobitné podmienky 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený podľa platných 
právnych predpisov pre túto činnosť, platných technických predpisov 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 dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a 
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie chyby. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
prípadné chyby diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. 
6.4. Na vypracovanú dokumentáciu zhotoviteľ poskytne päťročnú záruku. 
6.5. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením predmetu zmluvy podľa článku II. bod 
2.1.1. a nasl., je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 
6.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy za predmet zmluvy, 
je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z 
fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 
6.7. Za podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje: 



◦ ak dodávateľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä dodržania časového 
postupu a kvality projektovej dokumentácie. 

◦ ak objednávateľ nezaplatí faktúru za dodané dielo v stanovenom termíne. 
6.8. Podstatné porušenie zmluvných podmienok má za následok, že zmluvné strany môžu 
využiť právo odstúpenia od zmluvy. Predčasné ukončenie platnosti tejto zmluvy je možné 
zo strany účastníkov písomnou formou dodatku k zmluve, alebo odstúpením od zmluvy za 
zmluvných podmienok. 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 
7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán, ktoré tak 
vyjadrujú súhlas s jej obsahom. 
 
7.2. Zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len písomne so súhlasom oboch 
zmluvných strán. 
7.3. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet zmluvy výlučne iba pre účely tejto 
zmluvy. 
7.4. Táto zmluvy je vyhotovená v štyroch exemlároch, z ktorých po dvoch obdrží každá 
strana. 
7.5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 
7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že 
nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak 
súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 
 
Za objednávateľa      Za zhotoviteľa:  
V Čirči, 11.10.2019     V Čirči, 11.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….     ……………………. 
Michal Didik, starosta    Mgr. Michal Majdák, konateľ 


