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Zmluva o dielo č. D01-2021 
v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 
 

1. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Jakubovany   
Adresa: Jakubovany 21, 032 04 Liptovský Ondrej 
Zastúpený: Ing. Milan Zuzaniak, starostom obce 
telefón: +421 44 5595251 
IČO:  00315273 
DIČ: 2020581387 
Bankové spojenie - číslo účtu IBAN: SK63 0200 0000 0000 2202 3342 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ : Ing. Igor Kmeť - ekomap 
Adresa: Pavlova Ves č. 36, 032 21 Pavlova Ves 
mobil : 0905 957538, e-mail: ik.ekomap@gmail.com   
IČO: 47363959 
DIČ: 1079690480 
Bankové spojenie: BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank, v Slovenskej republike 
číslo účtu IBAN: SK73 8360 5207 0042 0283 0959 
 
(Ing. Igor Kmeť odborne spôsobilý na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa  § 61 
ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov registrovaný pod číslom 619/2014/OEP). 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

2. Predmet diela 

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela  - Správy o hodnotení strategického dokumentu (ďalej 
len „dielo“ alebo „správa o hodnotení“) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Strategickým 
dokumentom je  Návrh Územného plánu obce Jakubovany prerokovaný v zmysle § 22 zákona č. 50 / 
1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa dodá predmet diela v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

2.3 Zhotoviteľ dodá dielo v troch vyhotoveniach v analógovej forme a na troch CD nosičoch vo formáte 
pdf. 

2.4 Do predmetu diela nepatrí vypracovanie posudku podľa §13 zákona. 

 

3. Cena diela 

 

3.1 Celková cena plnenia predmetu zmluvy je stanovená cena v sume 1540,- Eur bez DPH (slovom 
tisíc päťstoštyridsať euro) bez DPH. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet diela prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

3.4 V prípade, ak zhotoviteľ zistí potrebu navýšenia objemu prác z dôvodu skutočnosti, ktorých pri 
uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné predvídať, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane. Navýšenie objemu prác na diele, ktoré bude viesť k navýšeniu celkovej ceny diela 
možno vykonať jedine dohodou oboch zmluvných strán vo forme písomného a očíslovaného dodatku 
k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.  
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4. Obsah diela, čas a miesto plnenia 

 

4.1 Správa o hodnotení bude vypracovaná v zmysle prílohy č. 5 zákona. 

4.2.  Zhotoviteľ vyhotoví správu o hodnotení do 50 dní od zabezpečenia a doručenia podkladov od 
objednávateľa. Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet diela v dojednaných termínoch. 

4.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
predmetného diela objednávateľovi. Odovzdaním správy sa rozumie odovzdanie správy o hodnotení k 
strategickému dokumentu „Návrh Územného plánu obce Jakubovany“ osobne objednávateľovi s 
potvrdením expedičného listu o prevzatí alebo poštou. 

4.4 Aktivity a činnosti spojené s predmetom vytvorenia diela budú na území Slovenskej Republiky. 

 

5. Platobné podmienky 

 

5.1 Platba prebehne na základe faktúry zhotovenej do 14 dní od ich doručenie objednávateľovi. 

5.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi originály faktúry v dvoch vyhotoveniach.  

5.3 Objednávateľ je oprávnený faktúru, ktorá obsahuje nesprávne údaje, vrátiť zhotoviteľovi na opravu 
do 5 pracovných dní od jej doručenia. 

5.4 Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním plnej sumy peňažného plnenia na účet 
zhotoviteľa. 

 

6. Povinnosti  a spolupôsobenie objednávateľ, zabezpečenie podkladov 

 

6.1. Podklady, údaje nevyhnutné pre realizáciu predmetu plnenia diela dodá objednávateľ 
zhotoviteľovi. Najmä sú to všetky stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli zaslané k oznámeniu o 
strategickom dokumente a k rozsahu a hodnotenia, známe existujúce zdroje hluku, existujúce hlukové 
štúdie vypracované v  katastri obce,  informácie o zdrojoch znečistenia ovzdušia (zdroje emisií) 
v katastri obce Jakubovany, program odpadového hospodárstva obce (PHO), program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR), stanoviská vydané k prerokovaniu Návrhu ÚPN O Jakubovany. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Správy o hodnotení poskytne zhotoviteľovi v 
rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní kompletných 
doterajších vypracovaných etáp územného plánu obce (prieskumov a rozborov, vrátane 
krajinnoekologického plánu, schváleného Zadania, Návrh Územného plánu obce Jakubovany), ďalej 
doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu 
plnenia tejto zmluvy. 

 

7. Práva a povinnosti zhotoviteľa 

 

7.1. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela postupovať s odbornou starostlivosťou a chrániť 
známe a oprávnené záujmy objednávateľa. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť vlastnícke práva objednávateľa a zachovávať dôvernosť pri 
priamych alebo sprostredkovaných informáciách, podkladoch a dokumentácii, ktorú prijme pri plnení 
predmetu zmluvy od objednávateľa. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať objednávateľa o zistených skutočnostiach, ktoré by 
mohli výrazne ovplyvniť alebo ohroziť splnenie predmetu tejto zmluvy, alebo ktoré by mohli mať 
zásadný vplyv na výsledok predmetu tejto zmluvy 

7.4. Zhotoviteľ sa zúčastní prerokovania správy o hodnotení v zmysle § 11 zákona. 

 

8. Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. Každé z nich má platnosť originálu. 

8.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné iba písomnými dodatkami k nej, potvrdenými 
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oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať a nezverejňovať tretím osobám žiadne informácie, ktoré 
získali v súvislosti s touto zmluvou, ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy alebo jednu zo 
zmluvných strán. 

8.4 Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa vykonáva na vyššie uvedenú adresu sídla 
zmluvnej strany. 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory sa budú riešiť v prvom rade vzájomnými 
rokovaniami. 

8.6 Ostatné záležitosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb., príp. inými právnymi predpismi SR. 

8.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nasledujúci 
deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. 

 
 
 
Dňa  Jakubovanoch 15.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 

Za objednávateľa: 
Ing. Milan Zuzaniak, starosta obce............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

Za zhotoviteľa: 
Ing. Igor Kmeť................................................................................................. 


