
1 

 

ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len ako „zmluva“) 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 

Objednávateľom: Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 
so sídlom:   Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
v zastúpení:  Ing. Marian Rovenský, predseda predstavenstva 

JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva 
Ing. JUDr. Stanislav Brečka, PhD., LL.M., člen predstavenstva 

zapísaná:   v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4799/B 
IČO:    35949473 
DIČ:    2022045894 
IČ DPH:   SK2022045894 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:   0275639495/0900 
kontaktná osoba: Ing. Zuzana Horčíková, riaditeľka odboru dopravnej integrácie 
číslo telefónu:  0911441171 
mail:   horcikova@bid.sk 
/ďalej ako „objednávateľ“/ 
a 
 
Zhotoviteľom: KPM CONSULT, a. s. - OZ  
so sídlom:   Tomášiková 26, 821 01 Bratislava 
v zastúpení:  Branislav Hokina – vedúci organizačnej zložky 
zapísaná:   v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Po, vložka č.1307/B 
IČO:    35 955 988 
DIČ:    202 206 0205 
IČ DPH:   SK202 206 0205 
Bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu:   262 111 6106/1100 
kontaktná osoba: Branislav Hokina 
číslo telefónu:  +421 905 787 803 
mail:   hokina@kpmc.sk  
/ďalej ako „zhotoviteľ“/ 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „ zmluvné strany“ alebo jednotlivo „ zmluvná strana“)  
 

Čl. I. 
Predmet Zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy a dojednaní v nej zaväzuje pre objednávateľa a 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas dodať a odovzdať dielo, 
ktoré je bližšie špecifikované v bode 3 tohto článku. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dodané a zhotovené dielo súlade s touto 
zmluvou , prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Dielom podľa bodu 1 tohto článku sa rozumie – „Dopravný prieskum územia Hlavného 
mesta SR Bratislava a regiónu Záhorie“ v rozsahu podľa podmienok uskutočnenej 
verejnej súťaže na predmet zákazky – „Dopravný prieskum územia Hlavného mesta SR 
Bratislava a regiónu Záhorie“ v súlade s Výzvou na predloženie ponuky podľa § 100 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva na predloženie ponúk je neoddeliteľnou 
prílohou č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „zadanie“). 
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Čl. II. 
Kvalita predmetu diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Dopravný prieskum územia Hlavného mesta SR 
Bratislava a regiónu Záhorie“ v súlade so zadaním  bez faktických a právnych vád, ktoré 
by bránili jeho užívaniu zo strany objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť  objednávateľovi každú zamýšľanú zmenu 
v realizácii diela.  Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v zmenenej realizácii diela až po 
písomnom odsúhlasení predmetných zmien objednávateľom.  

3. Zhotoviteľ dodá dielo „Dopravný prieskum územia Hlavného mesta SR Bratislava 
a regiónu Záhorie“ v rozsahu, štruktúre, kvalite a počte vyhotovení a podľa zadania . 

4. Na začiatku prípravy realizácie diela „Dopravný prieskum územia Hlavného mesta SR 
Bratislava a regiónu Záhorie“, bude podrobne prediskutovaný postup, výkon a spôsob 
vyhodnotenia dopravného prieskumu medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

5. Zhotoviteľ vydá vyhodnotenie dopravného prieskumu v 4 dokumentáciách v tlačenej 
forme a v digitálnej forme formou 1 x CD  vo formátoch .doc, .xls, .pdf. 

 
Čl. III. 

Cena diela a platobné podmienky zmluvy 
1. Za včasné a riadne vykonanie diela podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi konečnú cenu diela v celkovej výške 15.000,- €  (slovom: pätnásť tisíc eur) 
bez DPH. K sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
Dohodnutá cena je stanovená  ako pevná cena a obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na 
zhotovenie diela. 

2. Prípadné práce naviac vrátane ceny za tieto práce musia byť vopred písomne 
odsúhlasené objednávateľom. 

3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe daňového dokladu - faktúry 
vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s  § 10  zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na základe preberacieho 
protokolu. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Ak faktúra 
nebude obsahovať údaje, ktoré sú na tento doklad kladené na základe všeobecne 
záväzných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený v rámci 30-dňovej lehoty na 
úhradu vrátiť neúplnú faktúru zhotoviteľovi a lehota na úhradu začne plynúť až 
opätovným doručením doplnenej alebo opravenej faktúry objednávateľovi. 

  
Čl. IV. 

Čas plnenia 
1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi do 31.10.2014 do 10:00 

hod.  
2. Objednávateľ následne informuje dopravcov o výsledku dopravného prieskumu a dňa 

4.11.2014 zvolá pracovné stretnutie za účasti dopravcov a zhotoviteľa. V prípade, ak 
niektorí z dopravcov podá odôvodnenú námietku podloženú prepočtami voči 
zhotovenému dielu uvedenému v článku I bod 3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný na 
základe všeobecného súhlasu všetkých účastníkov stretnutia upraviť výsledky 
dopravného prieskumu v súlade s predloženými údajmi od dopravcov. Termín dodania 
opraveného diela v zmysle tohto bodu, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 
7.11.2014. 

3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti alebo skutočnosti, ktorá bráni realizácii diela riadne alebo včas 
s možným následkom omeškania zhotovenia diela.  

4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela v termíne podľa bodu 1 tohto článku, 
má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, vrátane ušlého zisku a zmluvnú pokutu 
v zmysle bodu 1 článku VII tejto zmluvy. 
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Čl. V. 
Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

1. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom uvedeným v bode 
1 článku IV.  tejto zmluvy objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený toto dielo prevziať 
v skoršom termíne. Zhotoviteľ je povinný o skoršom termíne odovzdania včas oboznámiť 
objednávateľa písomne alebo e-mailom. 

2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovenia. Ak pri 
kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadným zhotovením diela na vlastné náklady a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe nevyhovie týmto 
požiadavkám objednávateľa alebo neodstráni vady v časti zhotoveného diela na svoje 
náklady v termíne určenom objednávateľom, považuje sa to za podstatné porušenie 
zmluvy. 

3. Objednávateľ dodá zhotoviteľovi nasledujúci deň alebo do 3 dní po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy všetky jemu známe podklady, ktoré sa dotýkajú dopravy osôb 
v sledovaných trasách, ako aj príslušné mapové podklady v digitálnej forme alebo vo 
forme, ktorú má objednávateľ  k dispozícii (napr. technická mapa, ortofotomapa), 
prípadne ďalšie podklady, potrebné k zhotoveniu diela, ak s nimi objednávateľ 
disponuje. Súčasťou podkladov budú aj rozvojové zámery Integrovaného dopravného 
systému bratislavského kraja. (ďalej len „IDS BK“).  

4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné riziko. 
 

Čl. VI. 
Odovzdanie a prevzatie 

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela 
objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. O odovzdaní 
a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací  protokol, ak bude dielo dodané 
v termíne podľa bodu 1 článku IV tejto zmluvy a bez vád. 

2. Ak objednávateľ zistí vady diela po jeho prevzatí, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, 
dielo vráti a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 
odstránenia. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi termín odovzdania opraveného diela 3 
pracovné  dni  pred  dňom odstránenia predmetných vád diela. Ak sa zistia pri novej 
obhliadke diela opakovane alebo ďalšie vady diela, postupujú zmluvné strany spôsobom 
uvedeným vyššie v tomto bode. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení 
všetkých predmetných vád. Všetky vady diela odstraňuje zhotoviteľ na svoje náklady. 
 

Čl. VII. 
Sankcie 

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z pevnej ceny diela podľa 
bodu 1 článku III tejto zmluvy za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať 
dielo riadne alebo včas, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ nárok na úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 
 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám 
stanovených v slovenských technických normách a legislatíve. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela, uplatní u zhotoviteľa po jej zistení 
písomne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy danú vadu mohol objednávateľ 
prvý krát zistiť. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná 
faxom prípadne e-mailom alebo poštou.  
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej 
reklamácie. 

4. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny 
diela. Zníženie ceny diela je možné požadovať aj vtedy, ak nie je možné od zhotoviteľa 
požadovať, aby odstránil vady diela. 

5. Práv uvedených v tomto článku zmluvy sa môže objednávateľ domáhať do jedného roka 
od prevzatia diela od zhotoviteľa. 

 
Čl. IX. 

Ďalšie zmluvné dojednania 
1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
2. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto 

zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom, pre každú zmluvnú stranu. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 06.10.2014                                 
  
            Za zhotoviteľa:  Za objednávateľa:  
 
 
 
 
 
       .................................................                                      
 ..............................................                             
             Branislav Hokina       Ing. Marian Rovenský  
                  Vedúci OZ                  predseda 
predstavenstva 
                                                                                            

 
 
 

................................................. 
                     Ing. JUDr. Stanislav Brečka, PhD., 
LLM. 
                                                                                                      člen predstavenstva 
                                                                                          
 
 
 

.................................................... 
 JUDr. Daniela Šurinová 

                                                                                                            člen 
predstavenstva 


