
Zmluva o dielo č.
(§ 536 Obchodného zákonníka)

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. ZHOTOVITEĽ Míracle NetWork, spol. s r.o.
Sídlo: Dubečská 3131/67, Praha 10, 100 00
IČO: . 48110817
DIČ: CZ48110817
IČDPH:
Bankové spojenie: Unícredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 1002667938/2700 IBAN CZ5427000000001002667938
Telefón: +420 605 226 432
Zástupca pre rokovania
vo veciach zmluvných: Ing. Petr Novák, jednatel
(ďalej ako „zhotoviteľ")

2. OBJEDNÁVATEĽ Obec Predajná
Sídlo: Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
IČO: 00313751
DIČ: 2021169986
Bankové spojenie: Q v •
Číslo účtu: 6~6oo t c co úolú Oť-P) Hot f

Telefón: 048/6192345
Zástupca pre rokovania
vo veciach zmluvných: Ing. Tatiana Čontofalská
(ďalej ako „objednávateľ")

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo v zmysle čl. III tejto 
zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu v 
zmysle čl. V tejto zmluvy.

III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie a dodanie svetelnotechnického merania (Ďalej len 
„Dokumentácia") pre stavbu:
Názov stavby: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Predajná

Miesto stavby: Predajná
Investor: Obec Predajná
Porealizačné svetelnotechnické meranie na 202 svetelných bodov.

2. Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s požiadavkami Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy 
verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501, Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, dátum vyhlásenia výzvy: 30.04.2015, v súlade s Príručkou 
pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-22VS-1501 a v súlade s usmerneniami 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

IV. TERMÍNY PLNENIA



1. Zhotovíte!' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Dokumentáciu dohodnutú včl. III tejto zmluvy v termíne 
najneskôr do 31.12.2015 stým, že zhotovíte! bude realizovať dokumentáciu na výzvu objednávateľa. 
Objednávateľ vyzve zhotoviteľa 30 dní pred realizáciou Dokumentácie.

2. Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu 
omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
povinností dodať predmet zmluvy v dojednaných termínoch.

3. Akákoľvek zmena termínov realizácie je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej 
podobe formou dodatku k tejto zmluve.

4. V prípade omeškania pri zhotovovaní dokumentácie je zhotoviteľ povinný prijať a zabezpečiť všetky 
opatrenŕa, aby došlo k vyrovnaniu tohto omeškania.

5. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť poverenému zástupcovi 
Objednávateľa spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach 
k odstráneniu. Pokiaľ objednávateľ neoznámi písomne svoje stanovisko do 7 dní, považujú obe 
zmluvné strany prerušenie prác za objektívne.

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v rozsahu 
nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

7. Predmet plnenia podľa čl. III tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
Dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním Dokumentácie sa rozumie odovzdanie Dokumentácie 
pošte na prepravu, prípadne ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie Dokumentácie 
objednávateľovi s písomným potvrdením preberacieho protokolu o prevzatí predmetu tejto zmluvy 
podľa čl. III tejto zmluvy.

8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zoznam všetkých zúčastnených strán, ktoré sú pre spracovanie 
Dokumentácie nevyhnutné.

9. Zhotoviteľ pri spracovaní Dokumentácie musí zohľadniť požiadavky objednávateľa, ktoré mu budú 
vhodným spôsobom oznámené.

V. CENA

1. Jednotková cena za zhotovenie diela podľa čl. III tejto zmluvy za jeden svetelný bod je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške:

Základ dane 15,37 EUR (slovom: pätnásť tridsaťsedem eur bez DPH) / jeden svetelný bod 
21 % DPH 3,23 EUR
Celkom s DPH 18,6 EUR (slovom: osemnásť šesťdesiat eur s DPH) / jeden svetelný bod

2. Cena diela v sebe zahŕňa práce v zmysle čl. III tejto zmluvy. V cene diela je zahrnuté dodanie troch 
tlačených sád. Dokumentácie a elektronická verzia Dokumentácie vo formáte „pdf". Prípadné ďalšie 
vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať osobitne za osobitnú úhradu.

3. V prípade zmeny rozsahu prác objednávateľom počas realizácie diela bude cena diela upravená na 
základe dohody zmluvných strán.

4. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, 
bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi rozpracované práce ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od 
zmluvy vo výške:

4.1. Vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto 
zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. V bod. 1 tejto zmluvy.

4.2. V prípade, že nedôjde k dohode v zmysle čl. V bod 4.1 , požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou 
cestou.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
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1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela preddavkovou platbou podľa 
faktúry alebo zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia 
faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr 
však do 31.12.2015

2. Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom počas plnenia 
predmetu zmluvy, ktorá musí obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre zhotovenie daňového 
dokladu.

3. Každá faktúra alebo zálohová faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 5 rovnopisoch. 
Faktúra alebo zálohová faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
- meno á adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne dodávateľa, ktorý dodáva tovar alebo 
službu, a jeho DIČ / identifikačné číslo pre daň/ IČO, číslo účtu v tvare IBAN a identifikácia peňažného 
ústavu
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne objednávateľa tovaru alebo služby a 
jeho DlČ/ídentifikačné číslo pre daň/, ak mu je pridelené, IČO, číslo účtu v tvare IBAN a identifikácia 
peňažného ústavu
- poradové číslo faktúry
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

4. Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru alebo zálohovú faktúru, 
objednávateľ je oprávnený faktúru alebo zálohovú faktúru vrátiť. Vtákom prípade plynie nová lehota 
splatnosti faktúry alebo zálohovej faktúry.

5. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru v cene dohodnutej včl. V. bod 1 tejto zmluvy pred odovzdaním 
predmetu zmluvy podľa čl. III najneskôr do 31.12.2015.

VII. SANKCIE

1. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

2. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoj záväzok v termíne podľa čl. IV. bod 1 tejto zmluvy, objednávateľ má 
právo vyúčtovať a zhotoviteľ povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

3. Sankcie nebudú uplatňované pri neplnení ktorejkoľvek so zmluvných strán z dôvodu vyššej moci (živelná 
pohroma, štrajk, preukázateľná krádež tovaru a pod.).

VIII. KVALITA

1. Ako podklad pre vypracovanie predmetu plnenia tejto zmluvy budú slúžiť pripomienky a požiadavky 
objednávateľa, zistenie súvisiacich skutočnosti a rokovania v priebehu spracovania projektovej 
dokumentácie.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita vykonaného vecného plnenia predmetu zmluvy bude zodpovedať 
platným zákonom, vyhláškam, predpisom, technickým a odborným normám STN a EN.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Dokumentácie uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po záručnú 
dobu bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, 
ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
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3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

4. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a technických vád.
5. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela, pokiaľ sa nezmenia východiskové podklady, 

normy a predpisy, na základe ktorých sa Dokumentácia vypracovala.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 

oprávnenej reklamácie objednávateľa v zmysle ustanoveniami § 562 ods. 2. písmeno a, b, c 
Obchodného zákonníka.

7. Nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanoveniami § 554 a nasl. Obchodného zákonníka.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou 
stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

a. konkurzné konanie, alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán,
b. nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane,
c. opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým vzájomnou dohodou.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z.z. 
Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy - výlučne iba pre účely, vyplývajúce z 
tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám, je 
podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné účely, 
než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ 
odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto 
súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.

3. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený zhotoviteľovi. Zmluva 
vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 
podpísané oboma zmluvnými stranami.

5. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení 
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným Poskytovateľom pomoci, ktorým je 
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky a príjemcom pomoci, ktorým je Obec Predajná , a to 
na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci výzvy na predkladanie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok Kód KaHR-22VS-1501.

6. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú najmä: Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej 
kontroly a nimi poverené osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené 
osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Osoby prizvané 
orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pre Obec Predajná v troch (3) vyhotoveniach a pre 
zhotoviteľa v dvoch (2) vyhotoveniach.

8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, 
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
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(03)
Miracle Network, spol. s r.o. 
Dubečská 67, 100 00 Praha 10 
D IČ  CZ48110817
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