
Zmluva o dielo č:. 1/2021  

na spracovanie Zmeny a doplnky Územného plánu obce Brodské č. 2/2021 uzavretá podľa 

§ 269 ods.2  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a 

doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi 

týmito zmluvnými stranami 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Názov:                  Obec Brodské, Obecný úrad 

Sídlo :     Školská 1030/2, 908 85 Brodské 

Právna forma:                         samospráva 

Zriadený:   1.7.1973 

Štatutárny zástupca:  Anna Krídlová, starostka     

IČO:    00309451 

DIČ:    2021065695 

IČ DPH:   nie je platcom DPH  

Bank. spojenie:   Prima banka Slovensko a.s 

Č. účtu:    SK61 5600 0000 0026 0471 7001 

Zástupca oprávnený jednať 

   vo veciach technických:  Ing. Róbert Hladík 

Telefónne číslo:  0343215011  

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

1.2     Zhotoviteľ:       

Názov:    AŽ PROJEKT s.r.o. 

Sídlo:    Toplianska 28, 821 07 Bratislava 

Korešpondenčná adresa: Malinovská 19, 900 28 Zálesie 

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zriadená:                                OR OS Bratislava I, vložka č. 37314/B, oddiel: Sro 

Štatutárny zástupca: .        Ing. Mária Krumpolcová, konateľ 

                                               Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ 

IČO:     35 951 958 

DIČ:     2022047412 

      IČ DPH:    SK2022047412 

 Bankové spojenie:   VÚB Bratislava Ružinov 

 Číslo účtu:    SK6602000000002033616951 

          Zástupca oprávnený jednať 

          vo  veciach technických:  Ing. Mária Krumpolcová 

          Telefón:    +421905810262 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)   

Čl. II. 

Predmet a rozsah zmluva 

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných  v tejto 

zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá územnoplánovaciu dokumentáciu Zmeny 

a doplnky Územného plánu obce Brodské  č. 2/2021. 
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2.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zmeny a doplnky ÚPN obce Brodské budú spracované v súlade so 

zákonom 50/1976Zb.v znení neskorších predpisov v rozsahu a obsahom podľa vyhlášky č.55/2001 

Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej  dokumentácií a metodického 

usmernenia MŽP SR, ako aj v súlade s ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov a to: 

2.3 Obsah a rozsah diela  

 

 1.Dielo bude spracované v súlade s ustanoveniami zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v platnom znení a Vyhláškou  č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacej 

dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch v rozsahu celého katastrálneho územia.  

 2. Dielo bude pozostávať z častí:  

 a) Oznámenie o strategickom dokumente podľa (zák. č. 24/2006 Z. z.) 

 b)  Návrh územného plánu- zmeny a doplnky č.2  - textová časť  

         - grafická časť  

 

 c)  Čistopis územného plánu- zmeny a doplnky č.2  - textová časť 

          - grafická čas 

 3.  Dokumentácia bude spracovaná:  

 a)  Návrh územného plánu – zmeny a doplnky č.2 - 3x vo vytlačenej podobe + 1x  

 na  CD nosiči,  

 

 b)  Čistopis územného plánu – zmeny a doplnkyč.2 -3x vytlačenej podobe + 1x na  

 CD  nosiči + 2x výkresy s vyhodnotením záberov poľnohospodárskej pôdy na 

 nepoľnohospodárske účely.  
2.4 Návrh zmien a doplnkov č. 2/2021 ÚPN obce Brodské, vrátane spoluúčasti na prerokovaní 

návrhu zmien a doplnkov ÚPN obce (vyhodnotenie pripomienkového konania, zapracovanie 

pripomienok do dokumentácie a vypracovanie dokumentácie pre § 25 stavebného zákona). 

2.5 Grafická časť bude vypracovaná v zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o 

 územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii ako samostatná 

 príloha schváleného ÚPN obce Brodské. Bude obsahovať spracovanie zmien a doplnkov 

pôvodných grafických výkresov ÚPN obce dotknutých vyvolanými zmenami. 

2.6 Zhotoviteľ v rámci predmetu diela bude riešiť približne 3 žiadostí - lokalít o 

 zmenu a doplnok územného plánu obce Brodské. 

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 

 zhotovenie dohodnutú cenu. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne 

 zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

2.8´ Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o skutočnostiach dôverného charakteru, 

 s ktorými sa v organizácií objednávateľa v priebehu prác zoznámi a ktoré 

 objednávateľ v priebehu prác za také vopred označí „ Mlčanlivosť“. 

 

Čl. III. 

Cena za dielo 

 

3.1  Cena pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Brodské je stanovená v zmysle 

§3 zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Vypočítaná je v zmysle 

Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov zo dňa 4.júna 1999 v znení zmeny z 15.mája 

2003 . 

3.2 Za zhotovenie diela podľa Čl. II. ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v rozsahu, 

 kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú 
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 celkovú sumu, ktorá činí 8150- EUR bez DPH , 9780,0 EUR s DPH (slovom 

 Deväťtisícsedemstoosemdesiat  EUR s DPH).  

 Z toho: 

1. Oznámenie o strategickom dokumente 

Cena  v €  bez DPH 650€ 

Cena v € s DPH 780€ 

2. Návrh územného plánu – zmeny a doplnkyč.2:        - textová časť  

             - grafická časť  

Cena  v €  bez DPH 6700 € 

Cena v € s DPH 8040 € 

 3.  Čistopis územného plánu- zmeny a doplnky č.2  - textová časť 

                    - grafická čas 

Cena  v €  bez DPH 800 € 

Cena v € s DPH 960 € 

 

Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH 

 

3.3 V cene sú zahrnuté všetky výdavky zhotoviteľa na vypracovanie diela v 

 súlade s legislatívou vrátane cestovných nákladov, spojených s  riadnym 

 vypracovaním  diela. V cene je uvedený počet vyhotovení v  rozsahu podľa čl. II 

 .ods. 2.2. a počet približne 3 žiadostí - lokalít o zmenu a doplnok územného plánu 

 obce Brodské ods. 2.6. 

   Cena za sady podľa požiadaviek objednávateľa nad dohodnutý počet bude určená na základe 

 skutočných nákladov za kopírovacie služby a adjustačné práce.  

3.4  Uvedené ceny sú vypočítané za počet vyhotovení v rozsahu podľa čl. II. ods.2.2každej  etapy 

 vo vytlačenej forme a 1 na CD nosiči vo formáte *pdf.  

3.5  Cenu za predmet zmluvy je možné upravovať dodatkom k zmluve, vzájomne odsúhlaseným 

 oboma zmluvnými stranami.  

3.6 Úprava ceny predmetu zmluvy môže smerovať len k situáciám, ktoré nebolo možné 

 predvídať v čase uzavretia zmluvy.  

 

Čl. IV. 

Platobné podmienky 

4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po odovzdaní a schválení 

 príslušnej etapy diela bez vad a nedorobkov podľa bodu 3.2. článku III. na základe 

 faktúry formou  bezhotovostného platobného styku v eurách. 

 

4.2 Faktúra bude vystavená vo výške 90% z ceny príslušnej etapy diela. 10% z ceny bude 

 zádržné a bude vyplatene po ukončení celej zákazky a schválení čistopisu 

 územnoplánovacej dokumentácie v obecnom zastupiteľstve. Splatnosť faktúry je 30 dni odo dňa 

jej doručenia objednávateľovi. 

 

4.3 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať: 

 a) presne označenie zhotoviteľa a objednávateľa, ich sídlo, adresa, IČO a IČ DPH, 

 b) označenie „faktúra“ a jej číslo, 

 c) číslo zmluvy a deň podpisu zmluvy, 

 d) predmet plnenia a deň jeho splnenia, 

 e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, 

 f) označenia peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý treba previesť úhradu 

 faktúry, 

 g) zástupcom objednávateľa potvrdený odovzdávací a preberací protokol, 

 h) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH, 

 i) právnu formu, označenie registra a číslo zápisu zhotoviteľa, 

 j) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 
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4.4 Faktúru je nevyhnutne zasielať doporučene v obálke označenej slovom „Faktúra“. Pri 

 faktúre, ktorá nie je doručená osobne alebo doporučene nemožno vymáhať penále z omeškania 

 preplatenia faktúry. 

4.5 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

 pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dni odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. 

 Faktúra bude uhrádzaná výhradné prevodným príkazom. 

4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

 oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi do piatich dni od riadneho doručenia na doplnenie s 

 uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty 

 splatnosti a nove lehota splatnosti začne plynúť dňom nad neho doručenia opravenej faktúry 

 objednávateľovi. 

 

Čl. V. 

Lehoty plnenia záväzkov a miesto plnenia 

5.1 Plnenie zmluvy, spracovanie návrh územného plánu- zmeny a doplnky č.2: najneskôr  do 7 

mesiacov od odovzdania schváleného súborného stanoviska obstarávateľom  na spracovanie návrhu 

ÚPN-O. V prípade, ak dôjde k plneniu zmluvy uvedeného v čl. VI. v bode 3. inom dohodnutom 

termíne. Tento  termín je potrebné vzájomne odsúhlasiť a potvrdiť dodatkom k zmluve o dielo.  

5.2  Spracovanie čistopisu územného plánu- zmeny a doplnky č.2.: najneskôr do dvoch 

 mesiacov od odovzdania pokynov na dopracovanie čistopisu obstarávateľom. V 

 prípade, ak dôjde k plneniu zmluvy uvedeného v  čl. VI. v bode 3. v inom 

 dohodnutom  termíne, tento termín je potrebné vzájomne odsúhlasiť a potvrdiť 

 dodatkom k zmluve o dielo.  

5.3 Zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa dodá ďalšie sady dokumentácie v 

 termíne do 30 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky.  

5.4 Spracovateľ nezodpovedá za lehoty v rámci prerokovávania územnoplánovacej  dokumentácie 

v zmysle stavebného zákona.  

5.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za to, či bude územný plán v obecnom zastupiteľstve schválený. 

5.6  Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa. 

5.7  Splnenie záväzku zhotoviteľa a jeho jednotlivých častí bude potvrdené písomným 

 protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade doručenia diela poštou  sa za deň plnenia diela 

považuje deň podania na poštovom úrade a označenie poštovou pečiatkou  

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne veci určené na 

vykonanie diela, ako sú potrebné podklady a písomnosti a to – vyhodnotenie prípravných 

prác, katastrálna mapa celého riešeného územia v digitálnej podobe, všetky dokumentácie, 

štúdie a podklady, ktoré obstarávateľ určí ako záväzné a oznámi svoje požiadavky 

ovplyvňujúce obsah a formu diela.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne a včas vypracuje a dodá objednávateľovi predmetné dielo a 

objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a uhradí zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu za dielo v zmysle čl. IV tejto zmluvy.  

6.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do dokumentácie pripomienky, ktoré vyplynú z procesu 

prerokovávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie a z požiadaviek obstarávateľa.  

6.4  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dokumentácia bude vypracovaná v súlade s legislatívou a budú 

do nej zapracované pripomienky dotknutých orgánov. V procese obstarávania môžu nastať 

skutočnosti, ktoré zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. stanoviská dotknutých orgánov, schválenie 

obecným zastupiteľstvom a pod.).  
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6.5  Zhotoviteľ sa nezaväzuje k tomu, že územnoplánovacia dokumentácia bude schválená 

 (obecným zastupiteľstvom).  

6.6  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie 

a podklady potrebné pre riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich im z tejto  zmluvy. Zmluvné 

strany sú povinné bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach, 

ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre plnenie tejto zmluvy. 

6.7  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach. 

 o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy a tieto  informácie neposkytnúť 

tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

 

Čl. VII. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

7.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet Zmeny a doplnky Územného plánu obce Brodské poľa čl. 

 II.  s max. vynaložením svojej odbornej starostlivosti a spôsobilosti, so stupňom 

 znalostí a poznania dostupných v čase a priestore zhotovenia diela v spolupôsobení 

 objednávateľa diela.  

7.2 Pre prípad vady diela zmluvné strany dojednávajú právo objednávateľa požadovať a 

 povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady do 15 pracovných dní od 

 uplatnenia reklamácie, ak nedôjde k dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví 

 obojstranne potvrdený zápis. 

7.3 Reklamáciu vady plnenia objednávateľ uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou 

 formou do rúk zástupcu zhotoviteľa. 

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím  podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej  starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval. 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

 objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ  iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.6 Počas záručnej lehoty v trvaní 3 roky bude mať „Zmeny a doplnky Územného plánu obce 

Brodské vlastnosti a zásady riešenia požadovaného objednávateľom. 

7.7 Záručná lehota začne plynúť dňom odovzdania predmetu zákazky. Počas záručnej doby  má 

zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť alebo doplniť požadované vady. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady odstrániť vady diela 

 po písomnom upozornení objednávateľa.  

7.9 Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

 v znení neskorších predpisov. 

 

Č. VIII. 

Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1. Ak zhotoviteľ nesplnil záväzky vyplývajúce z čl. V. tejto zmluvy, alebo v dohodnutom termíne 

neodstránil  reklamované vady zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý 

deň omeškania  najviac však do výšky 50 % z ceny za predmet zmluvy.  

8.2 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany  zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.  

8.3  Lehoty podľa čl. V neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre 

neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na 

koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie časti diela v každej etape diela uplatnené u 

zhotoviteľa po 30. dni zhotovovania diela predlžujú lehoty podľa ods. tohto článku o 30 dní v 

etape, v ktorej sa uplatnili.  

8.4 Ak koniec lehoty na plnenie podľa čl. V. tejto zmluvy pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, 

je posledným dňom lehoty najbližší ďalší pracovný deň.  

Čl. IX. 
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Zmena a zrušenie zmluvy 

9.1 Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných  strán 

podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán alebo písomným  odstúpením od tejto 

zmluvy, v prípade akéhokoľvek porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

9.2  Zmluvne strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 

 zmluvy. 

9.3 Za podstatne porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa sa rozumie: 

 a) ak zhotoviteľ neplní kvalitativno - technické parametre a podmienky zhotovovania 

 predmetu zmluvy určene všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto  zmluvou, 

 b) ak zhotoviteľ, nedokáže zhotoviť dielo, alebo zastaví zhotovenie diela pred jeho 

 dokončením, 

 c) ak zhotoviteľ nedodržal termín ukončenia diela ako celku, s posunom o viac ako 5 

 pracovných dni z jednostrannych dôvodov na svojej strane,  

 d) ak proti zhotoviteľovi je vedené exekučne konanie, konkurzne konanie alebo 

 reštrukturalizácia, ktoré vzniknú po podpise tejto zmluvy, resp. zastavenie konkurzného 

 konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie. 

9.4 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa v dôsledku podstatného 

 porušenia zmluvy zhotoviteľom nemá zhotoviteľ nárok na náhradu nákladov vynaložených v 

súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:  

 a) objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú 

natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v 

legislatívnom procese,  

 b) objednávateľ oznámi, alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto 

 zmluvy;  

 c) objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je 

 opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov 

 zhotoviteľa; 

9.6 Za podstatne porušenie zmluvy na strane objednávateľa sa považuje omeškanie s 

 úhradou faktúry viac ako 30 kalendárnych dni odo dňa jej splatnosti. 

9.7 Zhotoviteľ je oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu, ak z objektívnych dôvodov, 

 z rozhodnutí štátnych alebo iných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré 

 zhotoviteľ nemá možnosť ovplyvniť, alebo nemohol predvídať, nemôže ďalej poskytovať 

služby podľa tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu, alebo v potrebnej kvalite, alebo v lehotách 

dohodnutých v tejto zmluve. 

9.8 Výpovedná lehota je rovnaká pre obidve zmluvné  strany  14 (štrnásť) dní. Výpovedná lehota 

začne odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

 Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno uskutočniť len písomne, číslovanými  dodatkami so 

súhlasom oboch zmluvných strán a to za podmienok, že nebude porušený čl 18 ods. 1. a 2. zákona 

o VO 

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného  súhlasu objednávateľa neprevedie tuto 

 zmluvu na tretiu osobu. 

9.10  Táto zmluva zaniká splnením predmetu zmluvy. 

 

Čl. X. 

Vlastníctvo 

10.1  Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po 

 upotrebení najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi.  

10.2 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže 

použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom  zhotoviteľa  

 
Čl. IX. 
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Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná oboma 

 zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť druhý deň po zverejnení na  webovom 

sídle. Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno  vykonať iba písomne.  

11.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:  

 a) objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú 

natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v 

legislatívnom procese,  

 b) objednávateľ oznámi, alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto 

 zmluvy;  

 c) objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je 

 opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov 

 zhotoviteľa;  

11.3  Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:  

 a) zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v  omeškaní 

alebo odmieta spoluprácu s expertami vybranými objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne 

ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa,  

 b) zhotoviteľ oznámi, alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto 

 zmluvy.  

11.4  Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie 

 vzájomných záväzkov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po  dni 

oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok 

objednávateľa je iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od 

zmluvy. 

11.5  Táto zmluva je vyhotovená v troch písomných vyhotoveniach, z ktorých dve dostane 

objednávateľ a jedno zhotoviteľ.  

11.6 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

súvisiacimi predpismi. 

11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená , že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah 

zmluvy prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú vôľu a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú 

 

 
 
 
 
 

 
V Bratislave,  dňa 17.6.2021                            V Brodskom, dňa 28.6.2021 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

..........................................    ........................................ 

AŽ PROJEKT s.r.o., Toplianska 28   Anna Krídlova 

Bratislava 821 0      starostka obce 
 


