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Z M L U V A   O    D I E L O 
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ :  Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí 

Hlavná 168,  900 89 Častá 
Zastúpený :            Ľudovít Ružička, predseda združenia       
IČO:    30795915  
DIČ:    2021996405 
Bankové spojenie:          VÚB Banka      
IBAN:                              SK20 0200 0000 0019 1453 1558 
a 
 
1.2. Zhotoviteľ :       HTT s.r.o.  

  Hodžova 19, 911 01 Trenčín 
Zastúpený :         Adam Babjak, konateľ     
IČO:    44307331   
DIČ:    2022675941 
IČ DPH:  SK2022675941 
Bankové spojenie:         Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:                             SK63 7500 0000 0040 2421 8512 

   

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v článku 3 tejto zmluvy 
a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za 
vykonanie Diela vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

  

3. DIELO 

3.1. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie spracovanie analyticko-strategického dokumentu “„Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na obdobie rokov 2021 - 
2027“” (ďalej len „Dielo“), a to v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
v platnom znení, všetkými ďalšími všeobecne záväznými právnymi  predpismi vzťahujúcimi sa na 
Dielo, všeobecne záväznými právnymi normami ako aj v súlade s pokynmi a oprávnenými záujmami 
Objednávateľa.  
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3.2. Dielo bude realizované a odovzdané nasledovne: 
Etapa Druh  Termín – vyplní dodávateľ 

1. etapa -realizácia dotazníkového prieskumu 

v obciach MČK 

- zber podkladov od obcí pre spracovanie 

analytickej časti  

- spracovanie analytickej časti PHRSR 

02/2021 – 03/2021 

2. etapa - spracovanie  strategickej časti PHRSR 

- spracovanie výsledkov dotazníkového 

prieskumu 

- pracovné stretnutie spracovateľov 

a zástupcov všetkých 9 obcí za účelom 

spripomienkovania stratégie  

- verejné prerokovanie PHRSR (9 obcí) 

 

03/2021 – 05/2021 

3. etapa - finalizácia PHRSR na základe 

pripomienok jednotlivých obcí 

- odovzdanie PHRSR 

 

5/2021 

 
3.3.  Dielo bude odovzdané v počte exemplárov: 10 exemplárov tlačenej zviazanej verzie a 10 exemplárov 

dokumentu vo formáte PDF aj RTF na CD nosiči . 
 

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

4.1. Objednávateľ je povinný aktívne spolupracovať so Zhotoviteľom a poskytnúť mu informácie potrebné 
pre riadne a včasné vykonanie Diela. 

4.2. Pokiaľ v rámci plnenia predmetu Zmluvy Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi akékoľvek plány, 
technické podklady alebo inú dokumentáciu, zostáva táto dokumentácia vo vlastníctve 
Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný po splnení svojich záväzkov zo zmluvy vrátiť ju bez 
zbytočného odkladu Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak. 
Túto dokumentáciu je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na účely plnenia svojich záväzkov zo 
zmluvy a je súčasne povinný chrániť zverenú dokumentáciu pred sprístupnením alebo vyzradením jej 
obsahu tretím osobám a dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o obsahu dokumentácie.  

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť Zhotoviteľovi vhodné a bezpečné podmienky potrebné pre riadne 
a včasné vykonanie Diela, ako aj náležitú súčinnosť pri tvorbe Diela za účelom splnenia dohodnutých 
podmienok, najmä sa zaväzuje: 

- vytvoriť pracovnú skupinu pre účely spolupráce so zhotoviteľom, pričom predseda (gestor 
tvorby stratégie) a objednávateľom poverený zástupca (koordinátor prípravných prác a tvorby 
stratégie) bude vystupovať ako sprostredkovateľ pri komunikácii medzi Zhotoviteľom a členmi 
pracovnej skupiny. 

- uverejniť potrebné informácie prostredníctvom informačných kanálov objednávateľa, poskytnúť 
priestor na svojom webovom sídle pre umiestnenie online dotazníka, propagovať a informovať 
občanov o prebiehajúcej aktivite v území a jej dôležitosti 
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- zabezpečiť súčinnosť členských obcí, pre ktoré je Dielo spracovávané, pri propagovaní a  
informovaní občanov jednotlivých obcí o prebiehajúcej aktivite v území a jej dôležitosti 

- zabezpečiť priestory pre stretnutia pracovnej skupiny a verejné prerokovania dokumentu, t. j. 
poskytnutie kapacitne postačujúcich priestorov pre realizáciu uvedených aktivít podľa 
očakávaného počtu účastníkov. 

4.4. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Zhotoviteľovi zmeny v rámci aktivít, ktoré môžu 
ovplyvniť vykonanie Diela alebo majú rozhodný význam pri ochrane obchodných a ekonomických 
záujmov, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia Zhotoviteľa a jeho spolupracovníkov. 

4.5. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá Zhotoviteľovi vznikne uvedením nesprávnych, 
nepravdivých, neúplných alebo nie včas poskytnutých informácií potrebných pre vykonanie Diela. 

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť v prospech Zhotoviteľa dohodnutú cenu za Dielo. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

5.1. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas vykonať Dielo pre Objednávateľa. 

5.2. Zhotoviteľovi prináleží cena za vykonané Dielo dohodnutá v tejto zmluve. 

5.3. Zhotoviteľ je povinný riadne vykonané Dielo odovzdať Objednávateľovi dohodnutým spôsobom 
v stanovenom čase a mieste, pričom za odovzdanie Diela sa považuje aj zaslanie Diela alebo jeho 
časti v elektronickej forme. 

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť poradenské a konzultačné služby súvisiace s vykonaním Diela 
počas trvania tejto zmluvy na požiadanie Objednávateľa. 

5.5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri vykonaní Diela platné právne predpisy vzťahujúce sa na predmet 
Diela a pracovný postup použitý pri jeho vykonaní. 

5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi okolnosti dôležité pre jeho 
rozhodovanie pri posudzovaní pripravovaných obchodných transakcií alebo iných dohôd a podaní. 

 

6. CENA ZA DIELO 

6.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov ako aj vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 9 960,00 EUR s DPH 
(slovom deväťtisícdevätstošesťdesiat EUR).  

6.2. Cena za dielo podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je maximálna cena za Dielo, ktorá zahŕňa všetky 
náklady spojené s predmetom plnenia až do doby konečného odovzdania celého Diela a je konečnou 
a pevnou zmluvnou cenou. Uvedená cena za Dielo nepodlieha inflácii a zmenám na základe úprav 
mzdových, materiálových alebo iných nákladov, ani zmenám z dôvodu zmien legislatívy. V cene za 
Dielo je zahrnuté všetko, čo je potrebné pre riadne a včasné vykonanie Diela. 

6.3. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za 
dielo nasledovne: 
- 40 %  z ceny za Dielo bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa po riadnom a včasnom 

odovzdaní analytickej časti dokumentu tvoriaceho Dielo v elektronickej forme a jej akceptácie 
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zo strany Objednávateľa na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom s lehotou splatnosti  30 
dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, 

- 60 %  z ceny za Dielo bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa po jeho riadnom 
a včasnom vykonaní a akceptácii Diela zo strany Objednávateľa potvrdenej podpisom 
protokolu o prevzatí Diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom s lehotou splatnosti  30 
dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, 

6.4. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať označenie tejto zmluvy ako aj ďalšie náležitosti 
v zmysle ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

6.5. Za deň úhrady  sa považuje deň pripísania dlžnej čiastky na účet Zhotoviteľa. 

6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tohto článku Zmluvy, Objednávateľ 
je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu najneskôr do 10 dní od doručenia na 
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  

 

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

7.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa tejto zmluvy  riadnym ukončením a odovzdaním 
Diela Objednávateľovi, pričom za riadne odovzdanie Diela sa považuje podpísanie protokolu 
o  prevzatí Diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Dielom odovzdá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi aj všetky doklady, ktorými je Zhotoviteľ povinný dokladovať riadne, úplné 
a kvalitné vykonanie Diela ako aj vysvetlenia  a doklady, ktoré boli Objednávateľom požadované 
počas realizácie predmetu Zmluvy, ktoré sa viažu k Dielu a jeho ďalšiemu užívaniu. 

 
8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

8.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude spôsobilé k zmluvne dohodnutému  účelu. 
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný odstrániť na vlastné náklady reklamované vady. 
Reklamácia zo strany Objednávateľa musí byť vykonaná písomne a doručená Zhotoviteľovi. 
Objednávateľ je povinný reklamovať vadu písomne bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30 
dní po jej zistení. Vada musí byť pri uplatnení reklamácie dostatočne špecifikovaná. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu, ak bude reklamácia opodstatnená, v lehote 
dohodnutej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v závislosti od povahy vytknutej vady, najneskôr 
však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

 

9. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia Objednávateľom. 

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú ku termínu ukončenia Diela Zhotoviteľom, najneskôr však do 
splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich.  
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10. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

10.1. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že tento zmluvný vzťah je možné ukončiť najmä, ale nie 
výlučne: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) uplynutím doby trvania zmluvy, 

c) odstúpením od zmluvy zo zákonných alebo v tejto zmluve uvedených dôvodov. 

10.2. Obe zmluvné strany sa zaväzujú pred odstúpením od zmluvy najprv písomne vyzvať druhú zmluvnú 
stranu na odstránenie nedostatkov a k jednostrannému ukončeniu zmluvy pristúpiť, iba ak takáto 
výzva bude bezvýsledná, t.j. v lehote poskytnutej na odstránenie nedostatkov, tieto nebudú zo strany 
druhej zmluvnej strany odstránené 

10.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy na 
adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v tejto zmluve, pričom sa odstúpenie považuje za účinné aj 
uplynutím 18 dní od jeho uloženia na pošte. 

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vysporiadanie peňažných 
záväzkov medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy. 

10.5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok oprávnenej zmluvnej strany na zmluvnú pokutu ako ani 
nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

 
11. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY  

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri omeškaní so splnením povinnosti odovzdania Diela podľa tejto zmluvy 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške  0,01 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň 
omeškania. 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa odovzdať Dielo podľa tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody. 

11.3. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení v prípade, ak Zhotoviteľ poruší jednotlivé povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

12. OBCHODNÉ TAJOMSTVO 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky odborné, technické a cenové informácie, ktoré sa týkajú 
predmetu tejto zmluvy, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto 
zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva. 

12.2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu do doby, kedy sa informácie 
podliehajúce povinnosti mlčanlivosti stanú verejne dostupnými inak ako porušením tohto článku 
zmluvy. 

12.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva podlieha povinnosti zverejnenia v súlade s ustanovením          
§ 47a) Občianskeho zákonníka a preto zverejnenie zmluvy v rozsahu stanovenom príslušnými 
právnymi predpismi nie je porušením obchodného tajomstva povinnosti mlčanlivosti v súlade s týmto 
článkom zmluvy. 
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13. ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1. Táto zmluva sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

13.2. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že 
použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie 
je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo čiastočne alebo úplne 
meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy. 

 

14. RIEŠENIE SPOROV 

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) 
budú riešiť vzájomnou dohodou. 

14.2. Ak sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú, rozhodne sa prostredníctvom súdu miestne príslušného 
sídlu Objednávateľa v zmysle súdneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

15. OSTATNÉ USTANOVENIA 

15.1. Autorské práva k Dielu prechádzajú ku dňu odovzdania diela zo Zhotoviteľa na Objednávateľa. 

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ a osoby podieľajúce sa na vypracovaní Diela môžu 
bezodplatne používať informácie uvedené v Diele v rámci svojich ďalších aktivít, najmä, ale nie 
výlučne publikačné, vzdelávacie a poradenské činnosti. 

15.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nebude počas vykonania Diela ani nikdy v budúcnosti 
žiadnym spôsobom kontaktovať ostatné osoby podieľajúce sa na vykonaní Diela, bez vedomia 
a výslovného súhlasu Zhotoviteľa, ani iným spôsobom ako prostredníctvom Zhotoviteľa. 

15.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú, časovo, vecne a 
územne neobmedzenú licenciu ku všetkým spôsobom použitia Diela a všetkých jeho častí v rozsahu 
v akom bolo Dielo zhotovené podľa tejto zmluvy, vrátane práva udeliť sublicencie inému subjektu, 
vrátane práva vykonať zmeny na Diele. Odmena Zhotoviteľ za udelenie licencie Objednávateľovi v 
rozsahu uvedenom v tomto odseku zmluvy je zahrnutá v cene za Dielo, Zhotoviteľ udeľuje licenciu 
Objednávateľovi v rozsahu uvedenom v tomto odseku zmluvy bez časového obmedzenia. 

 

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

16.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej 
dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

16.2. Prípadná neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy nemá za následok neplatnosť zmluvy ako celku. 
Pokiaľ by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne 
právne neplatné alebo by stratili platnosť skôr, nebude tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení 
zmluvy dotknutá. 
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16.3. Ukončením zmluvného vzťahu zo strany Objednávateľa nezanikajú práva a povinnosti jemu 
vyplývajúce z plnenia záväzkov voči Zhotoviteľovi, pokiaľ boli splnené všetky podmienky dohodnuté 
v tejto zmluve. 

16.4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

16.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily. 

16.6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli všetkým jej ustanoveniam, zhodli sa na jej obsahu vo 
všetkých bodoch a zmluvu uzatvárajú vážne, bez omylu a akéhokoľvek nátlaku na základe ich 
skutočnej a slobodnej vôle. 

16.7. Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou 
ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Častej, dňa 11. 2. 2021 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

 

v.r. Adam Babjak     v.r. Ľudovít Ružička 

konateľ HTT s.r.o.     Predseda MČK    


