
Z M L U V A O DIELO č . W X - H W / t o ^ f 

Zmluvné strany, uvedené v čl. I. uzatvárajú túto zmluvu podľa 
§ 536-u a nasledujúcich Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Obec Dunajská Lužná 

Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná 

Tel: 02/402598 25, Fax: 02/402598 33 

zastúpený: 

Štefan Jurčík 

starosta 

IČO: 00400009 

DIČ: 2020663755 

IČ DPH: 

Inkasné dáta: VÚB Bratislava 

číslo účtu/kód banky: 25522112/0200 

ďalej ako odberateľ (objednávateľ) 

TSA spol s r.o. 

Novosvetská 12, 811 06 Bratislava 

Tel, fax: 02 / 544 121 07, email: tsa@tsa.sk 

zastúpený: 

Dr. Ing. Juraj Anoškin 

konateľ a riaditeľ 

IČO: 17324599 

DIČ: 2020291262 

IČ DPH: SK2020291262 

Inkasné dáta: ČSOB Bratislava 

číslo účtu/kód banky: 584773313/7500 

ďalej ako dodávateľ 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie "Štúdia organizácie 
dopravy v Dunajskej Lužnej" na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 
2010/03-03 zo dňa 23.02.2010. 

2.2. Projektová štúdia bude zohľadňovať súčasný stav, schválený Územný plán obce, ako 
aj schválené dokumentácie iných správcov komunikácií v obci a bude pozostávať z 
týchto častí: 

1. ETAPA - Návrh Štúdie organizácie dopravy (ŠOD) určený na prerokovanie v 
obecnom zastupiteľstve 

- návrh organizácie dopravy vrátane potrebných dopravných prieskumov 

- návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia 

- vytipovanie potreby úprav 

- návrh riešenia dynamickej, statickej a pešej dopravy 

- návrh prvkov upokojovania dopravy 

- prerokovanie v obecnom zastupiteľstve a zapracovanie zmien 
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2. ETAPA - Definitívna ŠOD - schvaľovací a odsúhlasovací proces 

- Schvaľovací a odsúhlasovací proces so zainteresovanými orgánmi štátnej správy a 
dotknutými organizáciami' 

- Zapracovanie požadovaných úprav a zmien 

- Finalizačné práce 

- ŠOD v tlačenej a digitálnej podobe vo forme, ktorá bude slúžiť ako základ pre 
pasport dopravného značenia v obci. 

2.3. Odberateľ sa zaväzuje za vypracovanie ŠOD podľa čl. II tejto zmluvy dodávateľovi 
zaplatiť dohodnutú cenu. 

III. 

Čas plnenia 

3.1. Termín odovzdania predmetu zmluvy 

1. etapa do 31.03.2012 

2. etapa do 30.04.2012 

3.2. Tieto termíny sa predĺžia o dobu, počas ktorej príslušné orgány štátnej správy, 
dotknuté organizácie a obecné zastupiteľstvo budú schvaľovať predmetnú 
dokumentáciu. 

3.3. Dodávateľ splní zmluvný záväzok protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy 
v čistopise schválenom príslušnými orgánmi štátnej správy a dotknutými organizáciami 
a obecným zastupiteľstvom. 

3.4. Dodržanie termínov odovzdania je podmienené tým, že odberateľ v priebehu prác 
nebude meniť požiadavky na rozsah dokumentácie. 

3.5. Prípadné zmeny spresnia písomné dodatky k tejto zmluve. 

IV. 

Spôsob preberania poskytovanej služby 

4.1. Dodávateľ odovzdá predmet zmluvy podľa čl. 2 do rúk odberateľa v sídle odberateľa. 

4.2. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi v preberacom protokole. 

V. 

Cena za dielo a spôsob jej úpravy 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. 2.2. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov v nasledujúcom členení: 

1. etapa: 4.500,- € + 20 % DPH = 5.400 € 

2. etapa: 2.990,- € + 20 % DPH = 3.588 € 
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5.2. Dohodnutá celková cena za dielo podľa čl. II je: 

Cena bez DPH: . 7.490,-€ 

DPH 20 %: 1.498.- € 

Cena s DPH: 8.988,- € (osemtisícdeväťstoosemdesiatosem €) 

5.3. Dodávateľ vypracuje a dodá dokumentáciu na prerokovanie v rámci dohodnutej ceny 
v dvoch vyhotoveniach tlače a 1-krát na CD nosiči, čistopis dokumentácie v šiestich 
vyhotoveniach tlače a jedenkrát na CD nosiči. 

5.4. Na požiadanie odberateľa osobitnou písomnou objednávkou dodá dodávateľ ďalšie 
vyhotovenia dokumentácie za osobitnú úhradu. 

VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 

6.1. Odberateľ sa zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi dohodnutú cenu v 2 etapách, vždy na 
základe ukončenia prác danej etapy. Každá z etáp bude uhradená v mesačných 
splátkach vo výške 2000 € vždy k 5. dňu kalendárneho mesiaca na základe faktúr 
dodávateľa. Po ukončení danej etapy vystaví dodávateľ výslednú faktúru danej etapy. 

6.2. Lehota splatnosti výsledných faktúr je 14 dní od doručenia. 

6.3. Podmienkou úhrady výsledných faktúr je protokolárne prevzatie prác po ukončení 
každej realizačnej etapy. 

VII. 

Spolupráca a informovanie 

U r 

7.1. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať včas dodávateľovi doklady a 
poskytnúť informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať dodávateľ. 

7.2. Odberateľ je povinný oznamovať dodávateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho 
rozhodný význam pri plnení svojich povinností. 

7.3. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom skutočností, o ktorých sa 
dozvedel od odberateľa. 

7.4. Dodávateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. 
Dodávateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi odberateľa, zápismi a 
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 
štátnej správy a samosprávy. 

7.5. Dodávateľ je povinný uchovávať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti s touto 
činnosťou. 

7.6. Dodávateľ je oprávnený vykonať činnosť, na ktorú sa zaviazal touto zmluvou aj 
prostredníctvom tretej osoby. 
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VIII. 

Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy 

8.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a že počas reklamačnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

8.2. Dodávateľ zodpovedá za chyby, ktoré dokumentácia má v čase jej odovzdania 
odberateľovi. 

8.3. Reklamačná lehota je 15 pracovných dní od vyvesenia schválenej dokumentácie 
na úradnej tabuli obce po jej schválení v obecnom zastupiteľstve. 

8.4. Za chyby, ktoré sa prejavili po tejto lehote zodpovedá dodávateľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

8.5. Dodávateľ nezodpovedá za chyby dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov poskytnutých odberateľom a inými inštitúciami, a dodávateľ nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ne upozornil odberateľa a ten na ich použití trval. 

8.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby dokumentácie, že počas reklamačnej 
lehoty má odberateľ právo a dodávateľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby. 

8.7. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť prípadné chyby dokumentácie v zmysle bodu 8.6. do 
15 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie odberateľa, ak to povaha 
chyby umožňuje, inak v najkratšom možnom termíne. 

8.8. Odberateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby dokumentácie uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk dodávateľa. 

8.9. V prípade neplnenia podmienok zmluvy má odberateľ aj dodávateľ právo odstúpiť od 
zmluvy, pričom musia postupovať podľa čl. 10.1. tejto zmluvy. 

IX. 

Zmluvné pokuty 

9.1. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry má dodávateľ právo uplatniť voči 
odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania. 

9.2. V prípade, že dodávateľ nedodrží termín plnenia v zmysle čl. III. tejto zmluvy (príp. jej 
dodatkov), odberateľ má právo účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z 
dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

X. 

Náhrada škody 

10.1. Od zmluvy sa môže odstúpiť len na základe písomnej dohody zmluvných strán, 
obsahom ktorej bude súčasne aj vzájomné finančné vyrovnanie. 

10.2. V prípade, že odberateľ z dôvodov na svojej strane požiada o prerušenie prác, bude 
dodávateľ práce rozpracovanej k dohodnutému dňu prerušenia fakturovať honorár vo 
výške rozsahu prác vykonaných ku dňu prerušenia, a to podielom z ceny dohodnutej v 
čl. V. tejto zmluvy. Podmienky pokračovania prác na predmete zmluvy budú riešené 
v dodatkoch k tejto zmluve. 
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XI. 

Riešenie sporov 

11.1. Prípadné spory sa riešia vzájomnou dohodou zmluvných strán, príp. príslušnými 
právnymi predpismi. 

12.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom podpísania tejto zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami a končí sa dňom odovzdania predmetu zmluvy podľa čl. 
II. do rúk odberateľa, pričom zmluvná doba a uplatnenie reklamácie podľa bodu 8.3. 
zostáva zachovaná. 

12.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť, prípadne zrušiť vzájomnou 
dohodou písomnými dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú 

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú 
ustanoveniami zák. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. 

12.4. Zmluva bola spísaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
dostane dve vyhotovenia. 

12.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 

XII. 

Všeobecné ustanovenie 

súčasť. 

V Dunajskej Lužnej dňa 
/ U 

V Bratislave dňa 2.11.2011 

Za odberateľa: Za dodávateľa: 

č 
starosta 

Dr. Ing. Juraj Anoškin 
konateľ a riaditeľ 
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