
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi: 

Obec Lesné 
so sídlom: Lesné 81, 071 01 Michalovce  
zastúpená starostom: Peter Bobík 
IČO :  00325431                 
DIČ :  2020738973 
IČ pre DPH : nie je platcom DPH 
Bankové spojenie :  Prima banka, a. s 
číslo účtu : 4201093002/5600 
IBAN: SK85 5600 0000 0042 0109 3002 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

MOAD, s.r.o. 
so sídlom Jesenná 6, 040 01 Košice 
zastúpená štatutárom: Ing. Jaroslav Jurčo, konateľ 
IČO :  48189308                         
DIČ :  2120083559 
IČ pre DPH :  nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. 
číslo účtu : 1388263003/1111 
IBAN: SK94 1111 0000 0013 8826 3003 

Spoločnosť je registrovaná: Obchodný register OS Košice 1, odd. Sro, vložka 37460/V    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

I. 
Predmet zmluvy 

I.1. 
Predmetom zmluvy je vypracovanie diela: Smernica pre verejné obstarávanie obce Lesné (ďalej 
Smernica) zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov, ďalej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  ako aj na základe konkrétnych požiadaviek a upresnení starostu obce. 
 
I.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa Smernicu pre verejné obstarávanie a odovzdať 
ju objednávateľovi v elektronickej forme na  CD v počte 1 kus vo formáte pdf, Prílohy k Smernici 
a Profil verejného obstarávateľa vo forme doc. Dielo vypracuje zhotoviteľ za spolusúčinnosti 
objednávateľa podľa podmienok dojednaných v tejto zmluve v tomto rozsahu: 

Interný dokument – Smernica pre verejné obstarávanie obce 
Prílohy k Smernici v počte max. 10 príloh – presný zoznam na základe individuálnych požiadaviek 
Profil verejného obstarávateľa na web stránku obce 

 
I.3. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu tak, ako je to dohodnuté v bode II. tejto 
zmluvy. 

 
II. 

Cena diela a platobné podmienky 
II.1. 
Zmluvné strany sa dohodli na odmene za zhotovenie diela vo výške  150,- euro (slovom 
Jednostopäťdesiat euro). Odmena je uvedená vrátane DPH.  
V cene je  zahrnuté: vypracovanie Smernice pre verejné obstarávanie 

vypracovanie príloh 
vypracovanie profilu 
aktualizácia smernice v nadväznosti na legislatívu 

 
 



II.2. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu zhotoviteľovi na základe vystaveného 
daňového dokladu – faktúry po dodaní diela. Faktúra je splatná do 7 dní od doručenia 
objednávateľovi. 
 
II.3. 
V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, 
bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy, faktúrovať vo 
výške rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy, vrátane oprávnených 
nákladov, ktoré  vznikli zhotoviteľovi v súvislosti s vykonanou prácou. 
 
II.4. 
Ak je objednávateľ v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s týmto článkom zmluvy, je 
zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% p.a. z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 
 
II.5. 
Ak zhotoviteľ nevypracuje a nedodá dielo  podľa tejto zmluvy riadne a včas na základe svojho 
pochybenia, má objednávateľ právo na zľavu z dohodnutej odmeny za poskytovanie služieb uvedenej 
v bode II./1. tejto zmluvy vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Dodanie diela zhotoviteľom nebude 
v omeškaní, ak objednávateľ nedodrží povinnosti podľa  tejto zmluvy a  neposkytne zhotoviteľovi 
v dohodnutom čase  potrebnú súčinnosť a informácie. 
 
II.6. 
V prípade, že objednávateľ nedodrží povinnosti podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nebude môcť z dôvodu 
nedodržania týchto povinností prikročiť k zhotoveniu diela, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie 
zálohy. 
 

III. 
Čas a podmienky plnenia 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a zaslať ho objednávateľovi v elektronickej forme na mailovú 
adresu na pripomienkovanie a doplnenie do 5. 6. 2017 a na odsúhlasenie do 9. 6. 2017 za 
predpokladu, že získa od starostu pripomienky, upresnenia a návrhy na doplnenie.  
 

IV. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

IV.1. 
Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi základné kritéria, podľa ktorých pripraví Smernicu – 
hlavne ohľadne personálnej zodpovednosti a kompetencií odsúhlasených obecným zastupiteľstvom. 
Objednávateľ je ďalej povinný zaslať zhotoviteľovi pripomienky, upresnenia a ďalšie pokyny, ktoré je 
potrebné zapracovať do Smernice.  
 
IV.2. 
Objednávateľ uvádza nasledovné možnosti komunikácie :  
e-mail  :   lesne@lesne.sk 
mobil   xxxxxxxxxxx  – Peter Bobík, starosta obce 
 
Zhotoviteľ uvádza nasledovné možnosti komunikácie : 
e-mail  :   jurcova@iol.sk 
mobil   :   xxxxxxxxxxxx – JUDr. Monika Jurčová, za spracovateľa  
 

V. 
Ďalšie dojednania 

V.1. 
Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému, alebo obom zmluvným partnerom čiastočne alebo úplne 
znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú povinní sa o tejto skutočnosti bezodkladne 
informovať a podniknúť spoločné kroky na ich prekonanie. 
 
 

mailto:lesne@lesne.sk


V.2. 
Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa a povinnosť zhotoviteľa diela 
poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez 
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady je 
objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou (listom, faxom 
elektronickou poštou) u zhotoviteľa. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

VI.1. 
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
 
VI.2. 
Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
VI.3. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťami podľa 
tejto zmluvy, so zbieraním podkladov na vypracovanie diela a v súvislosti s vypracovaním 
predmetného diela a označia ich ako dôverné, neposkytnú tretej osobe a ani ich nevyužijú v rozpore 
s ich účelom pre svoje potreby. 
 
VI.4. 
Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo iba pre svoju potrebu. Autorské práva na systém, formu 
a obsah spracovania a zoradenia jednotlivých ustanovení Smernice sú výhradným vlastníctvom  
zhotoviteľa.  Akékoľvek zneužitie autorského práva fyzickou alebo právnickou osobou, kopírovanie 
celku, alebo jeho jednotlivých častí, alebo iné zneužitie má za následok trestnoprávnu zodpovednosť. 
 
VI.5. 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán. 
 
VI.6. 
Táto zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
si ponechá jeden rovnopis. 
 
VI.7. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
 
v Lesnom dňa  29.05.2017                                            v Košiciach dňa ____________________ 

 
 
 
 
___________________________                                      ____________________________ 
           objednávateľ                                                                               zhotoviteľ 
             Peter Bobík                                                                               Ing. Jaroslav Jurčo               
      starosta obce Lesné                                                                MOAD,s.r.o., konateľ 


