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ZMLUVA O DIELO 
Č. PH-01/2015 

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Obec Hvozdnica 
sídlo:    013 56 Hvozdnica č. 39 
v zastúpení   Ing. Martin Šimún 
IČO:    00648922 
DIČ:     2020618798 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:   SK2056000000000289856001 
 

 
Zhotoviteľ:   Ecocities, s.r.o. 
    Eugena Suchoňa 3 
    921 01 Piešťany 
registrácia:    Obch. register Okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22807/T 
v zastúpení   doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ 
IČO:    36860689 
DIČ:     2022707225 
Bankové spojenie:  Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu:   SK5311110000001044859006 
     
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok 

a) zhotoviteľa, že vytvorí dielo podľa čl. III a odovzdá ho objednávateľovi 
b) objednávateľa, že časti zhotoveného diela prevezme dňom ich vyhotovenia a zaplatí 

zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V 
 

Čl. III 
Dielo 

 
(1) Dielom je spracovanie dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Hvozdnica na roky 2015 – 2020 (ďalej len dokument) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. 
o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. a v súlade s aktuálnou 
metodikou MDVaRR na vypracovanie PHSR. 

 
(2) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude spracovaný v rozsahu: 

a) Úvod 
b) Analytická časť 
c) Strategická časť 
d) Programová časť 
e) Realizačná časť 
f) Finančná časť 



 – 2 –

g) Záver 
h) Prílohy 

 
(3) Proces spracovania dokumentu bude zahŕňať nasledovné výstupy: 

a) predbežný návrh strategickej a programovej časti dokumentu na diskusiu – 
v elektronickej forme 

b) návrh dokumentu na rokovanie obecného zastupiteľstva – v elektronickej forme 
c) čistopis dokumentu po schválení v obecnom zastupiteľstve – v 2 tlačených 

vyhotoveniach a v elektronickej forme na 2 CD-nosičoch vo formáte pdf 
 
 
 

 
Čl. IV 

Doba vykonávania diela 
 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce podľa 
čl. III, ods. 3, písm. b) tejto zmluvy dodá do 3 mesiacov od podpísania zmluvy. Čistopis 
dokumentu čl. III, ods. 3, písm. c) tejto zmluvy dodá do 1 mesiaca po schválení v obecnom 
zastupiteľstve. 

 
Čl. V 

Cena a platobné podmienky 
 
(1)  Cena diela je 930,- Eur. 
 
(2)  Zhotoviteľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
 
(3)  Cena diela pozostáva z nasledovných čiastkových cien viazaných na jednotlivé časti diela 

podľa čl. III, ods. 3 tejto zmluvy: 
a) spracovanie predbežného návrhu strategickej a programovej časti dokumentu na diskusiu: 
400,-Eur 
b) spracovanie návrhu dokumentu na rokovanie obecného zastupiteľstva: 500,- Eur 
c) spracovanie čistopisu dokumentu po schválení v obecnom zastupiteľstve: 30,- Eur 

 
(4)  Nárok na fakturáciu vzniká po odovzdaní jednotlivých častí diela v čiastkovej cene diela 

v zmysle ods. 3.  
 
 

 
Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

 
(2) Platne uzatvorená zmluva nadobúda účinnosť dňom po zverejnení zmluvy na webstránke 

objednávateľa a po podpise oboma zmluvnými stranami. 
 
(3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 
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vyhotovenie. 
 
 
v Hvozdnici,        
dňa:16.9.2015  
 
 
 
 
za objednávateľa:                                                 za zhotoviteľa: 
 
 

........................................     ......................................... 
Ing. Martin Šimún     doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD. 


