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ZMLUVA O DIELO č. 229/12/2019/SCKSK 
 

Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu cesty II/549 

 
v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená 
v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
sídlo podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 
osoba konajúca v mene  
organizácie:    Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných:  Ing. Matej Pindroch, investično-technický námestník 
osoba zodpovedná  
za prevzatie diela:   Ing. Roman Leško, vedúci oddelenia investícií 
IČO:     35 555 777 
DIČ:     202 177 2544 
IČ DPH:     SK 2021772544 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým 

samosprávnym krajom 
kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 
(ďalej ako ,,objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:     ROADS, s.r.o. 
sídlo/miesto podnikania:   Tekeľova 2, 080 06 Ľubotice 
osoba konajúca v mene spoločnosti: Mgr. Gabriela Bačenková, konateľka 
osoba oprávnená rokovať 
o veciach technických:  Ing. Ladislav Bačenko, autorizovaný stavebný inžinier 
IČO:      44 584 482 
DIČ:     2022770926 
IČ DPH:    SK2022770926 
bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:     SK84 0900 0000 0005 0493 2282, Swift/BIC: GIBASKBX 
právna forma:  spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel: 

Sro, vložka č.: 21306/P 
kontakt:    tel.: 0907 103 737, e-mail:roadspo@gmail.com 
(ďalej ako ,,zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 
  

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
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Preambula 
 
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zmluvy použil postup 
zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 03.12.2019 výzvu na predkladanie ponúk 
k zákazke s nízkou hodnotou hospodárske subjekty. 
Názov zákazky: Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu cesty II/549 

Druh zákazky: Služby 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 11.12.2019 
Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ 
a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy: 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať 
pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podľa dokumentácie v zmysle 
bodu 2 zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje 
riadne a včas zhotovené dielo v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za 
jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve. 

2. Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto zmluvu: 
2.1. zmluva o dielo vrátane jej príloh, 
2.2. prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy, 
2.3. opis predmetu zákazky vrátane príloh, 
2.4. ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania 

zákazky, výsledkom ktorej je táto zmluva (ďalej ako „zadávacia dokumentácia“). 
Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 
akomkoľvek výklade tejto zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto zmluvy podľa 
tohto bodu nie je fyzicky pripojený k zmluve, ale na túto zmluvu len odkazuje, nemá vplyv 
na to, že je súčasťou zmluvy. 

3. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
komplexnú rekonštrukciu cesty II/549 v extraviláne obce Úhorná vo vybraných úsekoch: 
- Úsek č. 1 – v dĺžke 1,000 km – nachádzajúci sa v kumulatívnom staničení od 14,970 

km po 15,970 km cesty II/549 pri jazere Úhorná a 
- Úsek č. 2 – v dĺžke 3,500 km – nachádzajúci sa v kumulatívnom staničení od 17,115 

km po 20,615 km cesty II/549 za obcou Úhorná po okresnú hranicu okresov 
Gelnica/Rožňava,  

k zákazke s názvom: Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu cesty 
II/549 (ďalej ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“) (projektová dokumentácia bude 
rozdelená a vyhotovená pre každý úsek samostatne) a vykonávanie odborného autorského 
dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej 
dokumentácie a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet zmluvy, v rozsahu a za 
podmienok podľa bodu 2 tohto článku (ďalej ako „autorský dohľad“). 

4. Projektová dokumentácia musí byť ešte pred jej pred odovzdaním predložená na 
odsúhlasenie objednávateľovi. Rozsah realizačnej projektovej dokumentácie závisí od 
technického riešenia odsúhlaseného objednávateľom.  
Požadovaný rozsah a obsah komplexnej projektovej dokumentácie je: 

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu 
stavby  

- výkaz výmer a rozpočet stavby 
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- technická správa samostatne pre oba úseky 
- celková situácia 
- situácia samostatných úsekov č. 1 a č. 2 
- delenie projektu na samostatné stavebné objekty v daných úsekoch (priepusty, 

odvodnenie, živičné úpravy a úpravy podloží, oporné konštrukcie, odvodnenia 
a pod.) 

- pôdorysy, pohľady, rezy, výkresy výstuží a pod. 
- projekt dočasného dopravného značenia 
- projekt trvalého dopravného značenia (VDZ a ZDZ) 
- inžinierska činnosť 
- inžiniersko - geologický prieskum  
- vyjadrenia správcov sietí 
- súčasťou dodania projektovej dokumentácie je aj autorský dohľad projektanta 

počas výstavby diela 
 

5. Projektová dokumentácia plnenia bude dodaná v slovenskom jazyku v tlačenej forme v 6 
(šiestich) rovnocenných vyhotoveniach. Zároveň bude predmet plnenia dodaný v digitálnej 
forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním 
stavebných prác podľa diela zhotoveného podľa tejto zmluvy počas celej doby ich realizácie 
na výzvu objednávateľa a to najmä: 
 
- spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 

prác podľa diela, poskytovať objednávateľovi a zhotoviteľovi stavebných prác súčinnosť 
pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, zúčastňovať sa na rokovaní 
s vybraným uchádzačom na uskutočňovanie stavebných prác, spolupracovať so 
zhotoviteľom stavebných prác pri ich realizácii a poskytovať stanovisko k návrhom zmien 
a odchýlkam od diela, pri dodržaní technicko-ekonomických parametrov stavebných 
prác uskutočňovaných podľa diela, 

- poskytovať vysvetlenia, 
- zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby, 
- zúčastňovať sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebných prác, 
- sledovať postup stavebných prác z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu 

realizácie stavebných prác, 
- posudzovať návrhy zhotoviteľa stavebných prác na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov 
a ukazovateľov, 

- vyjadrovať sa k požiadavkám na väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti projektovej 
dokumentácii, 

- zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného 
vyskúšania a podpisovať zápisy o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov 
a prevádzkových súborov a protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. 
 

Výzva objednávateľa musí byť zhotoviteľovi doručená najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred 
plánovanou udalosťou, pri ktorej objednávateľ vyžaduje autorský dohľad zhotoviteľa. 
Prípadnú súčinnosť zhotoviteľa alebo jeho stanovisko poskytne zhotoviteľ najneskôr do 3 
(troch) pracovných dní od požiadania objednávateľa. Žiadosť objednávateľa a stanovisko 
zhotoviteľa je možné doručiť aj elektronickou formou. Všetky takto vzniknuté náklady 
zhotoviteľa, vrátane nákladov spojených s účasťou na rokovaniach a nákladov na 
vykonanie prípadných zmien diela, na žiadosť vybraného uchádzača, ktorý bude 
uskutočňovať stavebné práce, sú zahrnuté v cene diela v zmysle článku IV tejto zmluvy. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený 
s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky poskytované služby, 
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ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri 
predložení svojej ponuky:  
7.1 prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 2 a dôkladne ich pri 

vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú 
žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti; 

7.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul 
všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa 
zmluvy do kalkulácie ceny za dielo; 

7.3 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia 
na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo 
iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.  

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela, vykonať 
dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, na svoje náklady a na vlastnú 
zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejnou súťažou, svojou predloženou 
ponukou a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Týmto nie sú dotknuté 
ustanovenia článku II zmluvy. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli 
zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 7.1, 7.2 a 7.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné 
náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez 
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť 
dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. 

11. Zhotoviteľ stavby na vlastné náklady zabezpečí inžiniersku činnosť, t. j.: 
- záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne, 
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií. 
 
 

Článok II 
Subdodávatelia 

 
1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ 

pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný 
počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu 
subdodávateľov. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

3. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, 
nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného 
v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred predložiť 
objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude 
vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. 
V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia 
pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je 
oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového 
subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva 
subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, tak uvedené sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového 
subdodávateľa. 
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4. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového 
subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

5. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby 
mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy. 

 
 

Článok III 
Miesto a čas plnenia 

 

1. Miestom plnenia – dodania diela je Riaditeľstvo Správy ciest Košického samosprávneho 
kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 60 (šesťdesiatich) 
pracovných dní od účinnosti zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie technické riešenie 
komplexnej rekonštrukcie cesty vrátane návrhu rozpočtových nákladov na uskutočnenie 
požadovaných prác najneskôr do 20 (dvadsiatich) pracovných dní od účinnosti zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dané technické riešenie posúdi do 2 pracovných dní odo 
dňa jeho predloženia. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predložené a odsúhlasené pripomienky a požiadavky zapracuje 
do projektovej dokumentácie a zašle projektovú dokumentáciu pred jej odovzdaním 
objednávateľovi na odsúhlasenie. 

6. V prípade, ak zhotoviteľ nezapracuje požadované odsúhlasené pripomienky a požiadavky 
pri prerokovaní technického riešenia do projektovej dokumentácie a/alebo objednávateľ 
neodsúhlasí predložené technické riešenie alebo projektovú dokumentáciu, môže 
objednávateľ odstúpiť od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na náhradu škody vzniknutej pri 
spracovávaní projektovej dokumentácie. 

7. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho 
konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého súčasťou bude zoznam 
vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie. 

8. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela“. Riadnym zhotovením a ukončením diela sa rozumie taký stav diela, v ktorom má 
dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy a jej súčastí podľa článku I bod 2 zmluvy. 

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo, prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne. 

10. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. 
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Článok IV 
Cena diela 

 

1. Cena diela v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy a predloženej ponuky. Cena za 
zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača 
procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom. 
Cena za vykonávanie odborného autorského dohľadu je súčasťou ceny za dielo podľa bodu 
2 tohto článku. 

2. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela v súlade 
s výsledkom verejného obstarávania vo výške: 

 
 

P. 

č. 
Názov technológie 

Predpoklad. 

množstvo a  

 merná jednotka 

Celková cena 

v € bez DPH 

1. 
Projektová dokumentácia na komplexnú 

rekonštrukciu cesty II/549 
1 súbor 39 300,00 

2. Autorský dohľad  1 súbor 1000,00 

Celková cena spolu v € bez DPH: 40 300,00 

20% DPH v €: 8 060,00 

Celková cena spolu v € s DPH: 48 360,00 

 

3. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 
fakturácie. 

4. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po 
uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu 
DPH. 

5. Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri 
zhotovovaní diela, vykonávaní autorského dohľadu alebo v súvislosti s nimi (všetky tieto 
náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 2 tohto článku), pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené 
niečo iné. 

 
Článok V 

Platobné podmienky 
 

1. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že predmet diela bude zhotovený a autorský dohľad bude 
vykonávaný podľa platných technických predpisov a STN a tejto zmluvy a nebude mať 
žiadne nedostatky, ktoré by bránili jeho užívaniu. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. IV tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená 
zhotoviteľom. Faktúru za dielo podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po jeho 
odovzdaní a prevzatí objednávateľom bez vád. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela.  

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 
- označenie diela, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 
- číslo zmluvy, číslo faktúry, 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
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- fakturovanú sumu. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je 
povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom 
zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej 
základe. 

7. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie úkonov zhotoviteľa sa 
nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez vád. 

8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky 
s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného 
obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené 
obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 

9. V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej 
časti. 

 
 

Článok VI 
Zodpovednosť za vady diela a záruka za akosť diela 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a autorský dohľad vykonaný v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita zhotoveného diela bude zodpovedať právnym predpisom, 
technickým a odborným normám pre projektovanie, riadenie a zabezpečovanie investičnej 
výstavby čase jeho vykonania. 

3. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri 
odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia 
a končí riadnym ukončením stavebných prác uskutočnených podľa projektovej 
dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať 
s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN 
EN a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi 
objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich 
oprávnenými zástupcami. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi pri realizácii 
stavebných prác uskutočňovaných na základe diela podľa tejto zmluvy a ktoré vznikli 
v dôsledku takých vád diela podľa tejto zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňovanie 
stavebných prác prejavilo ako technicky nemožné. Na základe uvedeného uhradí zhotoviteľ 
všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa 
ustanovení tejto zmluvy a bez vád a zároveň sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky 
škody, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. 

7. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezplatne. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny diela. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to 
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, keď vada mohla 
byť pri náležitej starostlivosti zistená. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané 
písomne alebo elektronickou poštou. 
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9. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 5 (piatich) pracovných dní od prevzatia písomnej reklamácie objednávateľa. 

10. V prípade nedodržania kvality diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradné 
plnenie v požadovanej kvalite na vlastné náklady. Zhotoviteľ zabezpečí bezchybné plnenie 
do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľa, inak je 
v omeškaní, pre ktoré platia ustanovenia článku IX tejto zmluvy. 

11. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

12. Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí objednávateľ tieto 
vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením, prečo dielo odmieta 
prevziať.  

 
 

Článok VII 
Autorské práva, Licencia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa čl. I tejto zmluvy je dielom v zmysle zákona 
č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona (ďalej len „autorský zákon“) a teda je chránené 
autorským právom. 

2. Zhotoviteľ ako autor diela vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové 
práva k dielu v rozsahu podľa autorského zákona. 

3. Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi súhlas na použitie diela (ďalej ako „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu bez územného obmedzenia. 

4. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním 
majetkových práv autora podľa § 32 autorského zákona, s možnosťou udeliť tretej osobe 
sublicenciu. Zhotoviteľ dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie 
tretej osobe. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu bezodplatne, t. j. zhotoviteľovi 
nevznikne za poskytnutie licencie nárok na žiadnu osobitnú odplatu okrem tej, ktorá mu 
prislúcha podľa čl. IV tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený do diela alebo jeho časti po jeho 
riadnom odovzdaní akýmkoľvek spôsobom zasahovať, meniť ho a robiť iné zásahy podľa 
potreby a na základe voľného uváženia objednávateľa. 

7. V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami 
chránenými autorským právom podľa autorského zákona (ďalej len "samostatné diela"), 
zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv 
autorov samostatných diel. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky 
osobnostné a majetkové práva súvisiace s dielom alebo jeho časťou. Zhotoviteľ zodpovedá 
za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva 
v dôsledku použitia predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa slovenského 
právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet diela využiť, 
a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy. Pre právne vady diela platia primerane § 
434 a § 435 Obchodného zákonníka. 

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez 
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád zhotoviteľ je povinný bezodkladne upraviť 
dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. 
 

 
Článok VIII 

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody, okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
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1. Vlastníkom diela sa jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím stáva objednávateľ. 
Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša až do protokolárneho odovzdania 
a prevzatia diela zhotoviteľ. 

2. 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. 

3. Pre účely zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa 
ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

 
 

Článok IX 
Sankcie 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho vykonania diela podľa tejto 
zmluvy alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti týkajúcej 
sa zhotovovania sa diela podľa tejto zmluvy (s výnimkou bodu 2, 3 a 4 tohto článku), alebo 
v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto 
zmluvy týkajúcej sa zhotovovania diela  uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 1 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne 
podľa článku VI zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat eur) 
za každý deň omeškania. 

3. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných 
vlastnosti diela so skutočnosťou je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny za dielo a odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej 
objednávateľom. 

4. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto 
zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % 
z celkovej ceny za dielo uvedenej v článku IV tejto zmluvy, za každé jednotlivé porušenie 
tejto zmluvy. 

5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo po splnení platobných 
podmienok je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

6. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká 
povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a to v ich plnej výške.  

7. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote 
štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne 
vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi, vzniknutú na základe tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.  

 
 

Článok X 
Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho ukončenia stavebných prác 
uskutočnených podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. Tým nie sú dotknuté 
ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, 
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ustanovenia o sankciách podľa tejto zmluvy a ustanovenie o odbornom autorskom 
dohľade. 

2. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode 
musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy 
z nasledovných dôvodov: 
3.1 objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi 

predpismi alebo, ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne 
nevhodné, 

3.2 objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy, 

3.3 nedodržania celkovej ceny diela čl. IV bod 2 zmluvy, 
3.4 z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy 
z nasledovných dôvodov: 
4.1 zhotoviteľ nedodrží lehoty uvedené v čl. III zmluvy, 
4.2 zhotoviteľ je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými 
objednávateľom, 

4.3 zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľa zmení v takej miere, 
že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou 
a dôležitosťou zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, 

4.4 z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela 
alebo vykonávania autorského dohľadu, ustanovených v tejto zmluve alebo 
dokumentoch podľa čl. I bod 2 tejto zmluvy, 

4.5 na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na 
povolenie reštrukturalizácie zhotoviteľa, 

4.6 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, 
na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo a vykonávať autorský 
dohľad podľa tejto zmluvy, 

4.7 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 
4.8 z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom. 

5. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 
odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo 
sa o tomto porušení dozvedela. 

6. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako 
podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

7. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 
 

 
Článok XI 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacou dokumentáciou a podkladmi objednávateľa, 
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán 
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa 
tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky. 
Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie 
najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany 
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sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného 
oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie 
adresa uvedená v záhlaví zmluvy. 
Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia 
na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky 
sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú 
zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa 
adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je 
doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme 
alebo ju odmietne prevziať. 
 

 
Článok XII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 
dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust § 18 a ďalšími 
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu. 

6. Prílohou tejto zmluvy je: 
- zoznam subdodávateľov (ako príloha č. 1). 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov 
a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo 
u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie 
povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa 
kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 
obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
V Košiciach, dňa: 21.01.2020    V Ľuboticiach, dňa: 08.01.2020 
 
 
______________________________   _________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja   ROADS, s.r.o. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ    Mgr. Gabriela Bačenková, konateľka 
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Príloha č. 1 
 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 
 
 
Obchodné meno / Názov: ROADS, s.r.o. 
 
 
Sídlo / Miesto podnikania: Tekeľova 2, 080 06 Ľuboticr 
  
IČO:    44 584 482 
 
 
 
Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa Mgr. Gabriela Bačenková týmto čestne vyhlasujem, že pri 
plnení predmetu zákazky na stavebné práce s názvom: „Projektová dokumentácia 
na komplexnú rekonštrukciu cesty II/549“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, 
Slovenská republika, IČO: 35 555 777, dňa 03.12.2019: 
 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými 
kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 

⁕Nehodiace sa preškrtnúť 

 

Poradové 

číslo 

Obchodný názov 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v % 

Predmet 

subdodávky 

1. GEOVRT s.r.o. 36 201 511 15% IGHP 

2. MIESFERA CONSULT s.r.o. 45 948 551 5% Enviro 

3. Dopravné staviteľstvo 

Bardejov s.r.o. 

45 719 195 5% Geodézia 

4. Dopravoprojekt a.s. 31 322 000 5% Statika 

5. PROPEA s.r.o. 36 777 251 1% Elektro, spoje 

 

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) 

a neexistujú uňho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo vzťahu 

k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 

 
V Ľuboticiach, dňa: 08.01.2020 

................................................... 
Mgr. Gabriela Bačenková 
konateľka 


