
Zmluva o dielo č. 55/04/2020/MI 
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 
Zhotoviteľ: 
Meno a Priezvisko:   Ing. Rastislav Pisarčík 
Bydlisko:    Veľké Krškany 419, 934 01 Krškany 
Dátum narodenia:   22.12.1981 
Číslo účtu:    SK27 7500 0000 0040 0525 1974 
Banka:     ČSOB 
 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 
a 
 
Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Sídlo:     Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
IČO:     35 555 777 
Osoba konajúca v mene  
organizácie:  Mgr. Zuzana Slivenská, poverená riadením organizácie 
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej ako „zmluva“): 

 
 
 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie odborného posudku k stavebno-

technickému stavu mosta ev. č. 555-003 (ID M4356) cez potok Čierna Voda za obcou 

Stretava  (ďalej ako „dielo“ alebo aj ako „odborný posudok“). 

 

2. Dielo sa považuje za riadne odovzdané okamihom podpísania odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.  
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Článok III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, 

ktoré je špecifikované v článku III v bode 2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí 

objednávateľovi súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia 

a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady 

vypracovať a dodať objednávateľovi „odborný posudok k stavebno-technickému stavu 

mosta ev. č. 555-003 (ID M4356) cez potok Čierna Voda za obcou Stretava“ v rozsahu 

a obsahu: 

- Vypracovanie odborného posudku (správy) k stavebno-technickému stavu mosta 

vrátane obhliadky priamo v teréne. 

- Vyjadrenie k záverom a odporúčaniam, ktoré predložil zhotoviteľ diela (súčasťou 

správy). 

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi odborný posudok v rámci 

dohodnutej ceny v tlačenej forme v 3 (troch) rovnocenných vyhotoveniach.  

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v čl. VI tejto zmluvy. 

 

Článok IV 

Vykonanie a odovzdanie diela 

 

1. Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela je 

viazaný pokynmi objednávateľa v rozsahu predmetu zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na vykonanie diela. Kúpna cena týchto vecí 

je zahrnutá v cene za vykonanie diela. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy a najneskôr v tento deň ho aj protokolárne odovzdať 

objednávateľovi. Zhotoviteľ môže dielo vykonať a odovzdať aj pred týmto dátumom. 

 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú 

súčinnosť.  

 

5. Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle zhotoviteľa 

a zhotoviteľom riadne preukázané, môže zhotoviteľ požiadať objednávateľa o zmenu 

termínu ukončenia. Pokiaľ o týchto skutočnostiach dôjde medzi zmluvnými stranami 
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k dohode, v súlade s čl. VIII bod 3 tejto zmluvy, uzatvoria zmluvné strany dodatok k tejto 

zmluve.  

 

6. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia oboch 

zmluvných strán dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukázaného omeškania pri 

poskytnutí spolupôsobenia jednej zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku 

druhá zmluvná strana. 

 

7. Miestom odovzdania diela je organizačný útvar objednávateľa - Riaditeľstvo Správy ciest 

Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice. So súhlasom 

objednávateľa môže zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom 

mieste. 

 

8. Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný dielo 

odovzdať.  

 

Článok V 

Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu 

 

1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. 

Odovzdaním diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.  

2. Vlastníkom diela je až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Objednávateľ nadobúda 

dielo jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím.  

3. Objednávateľ je správcom majetku vyššieho územného celku (ďalej ako „správca“). 

Majetok, ktorý objednávateľ ako správca nadobúda, je v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov, vlastníctvom vyššieho územného celku. 

 

Článok VI 

Cena za vykonanie diela 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške 

stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 990, € ( slovom Deväťstodeväťdesiat eur). 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.  

 

2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za vykonanie diela vzniká okamihom 

protokolárneho odovzdania diela.   
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3. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 10 (desiatich) 

kalendárnych dní odo dňa odovzdania diela, a to formou bezhotovostného prevodu na 

bankový účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve.  

 

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena diela podlieha dani z príjmov a odvodovej 

povinnosti v zmysle platných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný cenu diela sám 

zdaniť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a 

daň aj zaplatiť. Taktiež je povinný z ceny diela zaplatiť aj príslušné odvody. 

 

Článok VII 

Zodpovednosť za vady diela 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, 

a to aj vtedy, keď tieto vady vyjdú najavo až neskôr.  

 

2. Objednávateľ je povinný vytknúť zhotoviteľovi vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, 

bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do dvoch mesiacov 

od zistenia vady.  

 

3. Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.   

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady v zmysle bodu 2 tohto článku do 15 dní od 

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  
 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných 
strán písomnými dodatkami.   

 
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ 

a dva rovnopisy objednávateľ.   
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5. Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

- Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva 

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

 

Za zhotoviteľa:              Za objednávateľa: 

V Košiciach dňa .............................  V Košiciach dňa ............................................ 

 

     
 
 
 
 
.......................................................  .......................................................................     
Ing. Rastislav Pisarčík              Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
      Mgr. Zuzana Slivenská,  

poverená riadením organizácie 


