
ZMLUV A O DIELO 
uzavretá podľa§ 536 a nasl. Zákona NR SR č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znem neskorších predpisov 
na predmet zákazky: 

"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK- inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie a majetkovo právne vysporiadanie"- úsek Nosická 

priehrada - Považská Bystrica, žel. stanica 

Číslo zmluvy objednávateľa: Číslo zmluvy zhotoviteľa: 18/16/1608 

ČLÁNOK l 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávatel': Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7782/20A, 911 Ol Trenčín 

Zastúpený: Jng. Jaroslav Baška, predseda 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach: 

zmluvných a technických: Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
Telefón, fax : 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

E-mail: 

Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
+421 32 6555 714, +421 32 6555 709 
36126624 
2021613275 
nie je plátcom DPH 

rastislav .hauk@tsk.sk 

Ďalej len ako "Objednávate]'" 

1.2 Zhotoviteľ: 

Štatutárny orgán: 

REMING CONSULT a.s. 
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 
Ing. Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 
Ing. Slavomír Podmanický, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva 

Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach: 

zmluvných: Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ 
technických: Ing. Ján Špánik, výrobný riaditeľ 

Právna forma: akciová spoločnosť 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 1532/B 

Bankové spojenie: 
IBAN : 
SWIFT/BIC: 
Telefón, fax : 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Tel: 
e-mail: 

UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
SK54 11110000006616131006 
UNCRSKBX 
+421 2 5556 6166, +421 2 5556 6144 
35 729 023 
2020250958 
SK 2020250958 

+421 2 5556 6166 
reming@reming.sk 

Ďalej len ako "Zhotovitel'" 
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PREAMBULA 

Objednávateľ má záujem o vypracovanie projektoveJ"dokumentácie pre územné rozhodnutie a výkon 
inžinierskej činnosti k vybudovaniu cyklistickej trasy v rámci projektu realizovaného 
Objednávatel'om "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, 

vypracovanie projektovej dokumentácie' pre územné rozhodnutie a majetkovo právne 
vysporiadanie" - úsek Nosická priehrada- Považská Bystrica, železničná stanica, dÍžky cca l O km. 

Projektová dokumentácia bude nadväzovať a zosúlaďovať projektovú dokumentáciu investora 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ku stavbe "ŽSR, modernizácia trate Púchov - Ži lina pre 
rýchlosť do 160 km/hod". V rámci zosúladenia s touto dokumentáciou bude potrebné vyriešiť 
z hl'adiska novovybudovanej cyklistickej infraštruktúry, jej bezpečnosti a v čo najvyššej miere 
segregácie od motorovej dopravy kolízne body vyplývajúce z vyššie uvedenej PD, ako napr. 
priecestie pri Nosickom priehradnom múre, križovania s telesom železničnej trate, príp. ďalšie 

ČLÁNOK2 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie služby, a to vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie (DÚR) a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti pre vydanie územného 
rozhodnutia (IČ DÚR) pre vybudovanie cyklistickej trasy v úseku Nosická priehrada - Považská 
Bystrica, železničná stanica v dÍžke cca l O km. 

2.2 Zhotovíte!' sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve dodá, resp. zabezpečí 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok (ďalej len 
TP) 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR; v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu a zabezpečí výkon 
inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia pre úsek Nosická priehrada - Považská 
Bystrica, železničná stanica. 

2.3 Súčasťou DÚR bude tiež: 

2.3.1 v prípade potreby na úsekoch polohopisné a výškopisné zameranie územia s overenými 
sieťami 

2.3.2 zabezpečenie prieskumu Ql OO (50) 

2.3.3 zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa 
úsekov a katastrálnych území (úsek, k. ú., číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, 
číslo LV, záber z pozemku) 

2.3 .4 projekt dopravného značenia na úsekoch, ktoré nebudú stavebne upravované 

2.4. Inžinierska činnosť (I Č DÚR) bude v rozsahu: 
prerokovanie dokumentácie s objednávateľom, dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, 
správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom 
začatia územného konania, 
zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre: 
územné konanie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby, oh lásenie stavebných úprav. 
podanie návrhu na začatie územného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, 
organizačné zabezpečenie konania za účelom získania územného rozhodnutia. 

2.5 Zhotovíte!' vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
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ČLÁNOK3 
ČAS PLNENIA A DODACIE PODMIENKY 

3. l Zmluvné strany vzáj omne dohodli nasledovný termín pre splnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2. l : 

3.1.1 Dodanie DÚR: do troch mesiacov, od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
3. l .2 Dodanie IČ DÚR (zabezpečenie vyjadrení a dokladov): do piatich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy 

3.2 Zmluvné termíny sú tenníny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výn imkou: 
3 .2.1 vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 
3 .2.2 v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov Objednávateľa, 
3.2.3 vydania príkazov a zákazov vládnych, správnych, rezortných a správcovských orgánov, ak 

neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa, 

3.2.4 nepredvídateľných skutočností, ktoré vzniknú nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bránia mu 
v splnení jeho povinností. 

3.4 Po ukončení proj ektových s lužieb Zhotov iteľ odovzdá Objednávateľovi 12 kompletných vyhotovení 
DÚR v tlačenej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme na CD vo formáte *.pdf, *.xl s, * .dwg, 
*.doc. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude dodaný v slovenskom jazyku a spracovaný 
podľa noriem STN EN a ostatných platných predpisov v Slovenskej republike. 

3.5 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov diela a inžinierskych činností v zmysle článku 2 tejto 
zmluvy Objednávateľovi , čo bude potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými 
stranami .. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuj e, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu. 

ČLÁNOK4 
CENA 

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmys le zákona NR SR č. l 811996 Z z. o cenách v znen í neskorších 
predpisov. 

4.2. Cena je uvedená v členení ako cena maximálna okrem správnych a iných poplatkov: 

bez DPH DPH (20%) s DPH 

Cena DÚR 15 100,00 3 020,00 18 120,00 

Cena IČ DÚR 4 540,00 908,00 5 448,00 

Cena celkom 19 640,00 3 928,00 23 568,00 

4.3. Cena nezahŕňa správne a notárske poplatky. 

4.4 V prípade zastavenia predmetu plnenia zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, má zhotoviteľ 
nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny za splnenie predmetu zmluvy uvedenú v článku 4 tejto 
zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na predmete zmluvy ku dňu zastavenia. 

4.5 K zmene ceny môže dôjsť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma 
zmluvnými stranami: 

4.4.1 v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 
4.4.2 v prípade zúženia predmetu ZoO zo strany Objednávateľa, ak toto zúžen ie v čase 

zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať, 
4.4.3 v prípade rozšírenia predmetu ZoD zo strany Objednávateľa, ak toto rozšírenie v čase 

zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať, 
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4.6 Ostatné zmeny ceny sú neprípustné. 

ČLÁNOK S 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cenu podl'a Článku 4 uhradí objedná~aiel' na základe faktúr, ktoré má právo Zhotoviteľ vystaviť 
po preukázanom odovzdaní diela a výs ledkov inžinierskej činnosti Objednávatel'ovi nasledovne: 

5.1.1 Faktúru za DÚR vo výške l OO% z príslušnej ceny podl'a bodu 4.2 di1om jej protokolárneho 
odovzdania. 

5.1.2 Faktúru za IČ DÚR vo výške l OO% z príslušnej ceny podl'a bodu 4.2 dňom doručenia územného 
rozhodnutia podl'a bodu 2.4. 

5.2 Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní DÚR alebo l Č DÚR. Faktúra bude obsahovať tieto 
údaje: 
• označenie objednávatel'a a zhotovitel'a, adresa, sídlo, identifikačné čísl a 

• číslo zm luvy a označenie diela/činnosti 
• číslo faktúry 
• deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdanitel'ného plnenia 
• označenie peňažného ústavu a čís lo účtu, kód peňažného ústavu 
• fakturovanú základnú čiastku 
• pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávate!' je 
oprávnený vrátiť ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávatel'ovi. 

5.4 Správne poplatky a iné zákonné platby súvisiace s predmetom zmluvy nie sú súčasťou ceny za 
poskytnutie kompletného predmetu zmluvy. Ceny za tieto poplatky budú hradené objednávateľom na 
základe predložených faktúr, ktorých prílohou budú doklady preukazujúce odôvodnene vynaložené 
náklady. 

5.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. 

ČLÁNOK6 
ZÁRUČNÁ DOBA- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6. 1 Zhotovíte!' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a podmienok zmluvy a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba sa stanovuje na 
dobu 2 rokov od odovzdania dokumentácie Objednávateľovi. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia pre územné rozhodnutie v čase jej 
odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po prevzatí dokumentácie Objednávateľom 
zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Záručná doba sa 
predÍži o dobu, počas ktorej dielo neplnilo svoju funkci u z dôvodu vady spôsobenej konaním 
Zhotoviteľa. 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zi stiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a on na ich použití trval. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady dokumentácie, že počas záručnej doby má Objednávateľ 
právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady dokumentácie do 15 dní od uplatnenia oprávnenej 
reklamácie Objednávatel'a. 

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady dokumentácie uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou doručenou Zhotoviteľov i . 
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ČLÁNOK7 
ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1 Ak Zhotoviteľ nedodá Objednávatel'ovi celý predmet zmluvy, uvedený v Článku 2, v termínoch 
pod l'a Článku 3, môže Objednávate)' žiadať od Zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške O, 5 %z ceny 
príslušnej časti uvedenej v bode 4.2. tejto 2:rriluvy za každý deň omeškania. 

7.2 Ak Objednávate)' neuhradí faktúru za predmet zmluvy uvedený v Článku 2 v lehote podľa Článku 
5, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške. 

7.3 Ak Zhotovitel' neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote pod l'a Článku 6 zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške O, l % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania z ceny 
príslušnej časti uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy. 

7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej 
strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

ČLÁNOK S 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

8.1 Od zmluvy je mozne odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva a zákon. Účinnosť 
odstúpenia nastáva dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

8.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných služieb, a to dodanie DÚR 
alebo dodanie IČ. 

8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

8.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch: 

8.4.1 ak Zhotoviteľ je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať 
náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané a Objednávateľovi odovzdané služby 
sa vyúčtujú podľa zmluvných cien. 

8.4.2 ak Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu dohodnutého v zmluve a ak márne 
uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, ktorú určí Objednávateľ. 

8.5 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov, ako i svoje 
ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným 
Zhotoviteľom. 

8.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti 
a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie služby. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu 
dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že 
v prípade neplnenia povinností aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

8.7 Služby zrealizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 
v preukázateľnom rozsahu. Avšak v prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa, t.j. z dôvodov na 
strane Zhotoviteľa, je na rozhodnutí Objednávateľa či má alebo nemá záujem, aby mu Zhotoviteľ 
odovzdal dielo v stave zodpovedajúcemu rozpracovania diela ku dňu účinnosti výpovede a zaplatil. 
Pokiaľ Objednávateľ nebude vyžadovať odovzdanie rozpracovaného diela, nie je povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi za zrealizované služby. 

ČLÁNOK9 
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁ V A TEĽA 

9.1 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dokumentáciu v súlade s podmienkami zmluvy a podľa podkladov 
Objednávateľa. 

9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne Zhotoviteľovi potrebné 
spolupôsobenie v nevyhnutnom rozsahu spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich podkladov, 
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údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk a iných podkladov, ktorých potreba vznikne 
v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

.. 
9.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi 

zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len "pracovné rokovanie") podľa požiadaviek objednávateľa 
alebo zhotovitel'a. Z pracovného rokovfinia. sa vyhotoví zápis (ďalej len "zápis z pracovného 
rokovania"), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom pre plnenie tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávatel'a informovať o stave 
rozpracovanosti diela a vykonávania činností podl'a tejto Zmluvy. Zoznam účastníkov pracovného 
rokovania dohodne zhotov ite l' s objednávateľom spravidla 7 dní vopred pred jeho konaním. 

ČLÁNOK 10 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

l O.I Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávatel'a, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 
orgánov a organizácií. 

10.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu l O.I tejto zmluvy majú vplyv na predmet alebo termín splnenia 
predmetu zmluvy musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je 
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

l 0.3 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek čast', ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spÍňa 
náležitosti autorského diela podl'a autorského zákona, zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom 
prevzatia diela licenciu, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), 
tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, 
pre potreby vyhotovenia PD pre ďalší alebo vyšší stupeň konania, ktorého ciel'om je právoplatné 
stavebné povolenie, alebo ako podklady pre plnenie úloh objednávatel'a na úseku rozvoja, výstavby a 
údržby pozemných komunikácií, resp. inej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety 
duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre 
plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udel'uje dňom prevzatia diela 
objednávateľovi právo udeliť tretej osobe súhlas na použite diela v rozsahu udelenej licencie a tiež 
súhlas na postúpenie licencie. 

l 0.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať práva k dielu vo svojom mene a na svoj účet, je 
oprávnený s týmto dielom nakladať a udeliť súhlas na jeho použitie a za týmto účelom má 
usporiadané všetky vzťahy s jednotlivými autormi diela bez ohľadu na to, či sa jedná o 
zamestnancov, alebo zmluvných partnerov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že dielo nie je 
zaťažené právami tretích osôb. 

l 0.5 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu l 0.3 tohto článku je 
zahrnutá v celom rozsahu v cene diela podľa tejto zmluvy. 

ČLÁNOK ll 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

11.2 Táto zmluva je spísaná slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, bola 
pred podpísaním prečítaná a na znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná. 

11.3 Strany prehlasujú, že prípadné spory z tejto zmluvy budú riešiť prednostne dohodou, ak k dohode 
nedôjde, spory budú riešené pred príslušným súdom. 
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11.4 Meniť a lebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou obojstranne podpísaného 
očíslovaného písomného dodatku. 

11.5 K návrhom dodatkov k tejto zm luve sa zm luvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 14 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 
podala. Ak nedôjde k dohode o znení do9at.k_u k zm luve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek 
z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

11.6 Záväzkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení a ďalšími všeobecné záväznými právnymi predpismi. 

l 1.7 Zmluva o dielo je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží Objednávateľ a dve 
Zhotoviteľ. 

V Trenčíne, dňa V Bratislave, dňa 15.7.2016 

Za Objednávateľa: z g Jú~ 2016 Za Zhotoviteľa: 

.............. Y.. ................... l. ....................... \;"-...,..~·-. ..:_~// 
Ing. Jaroslav Baška ------· 
predseda TSK 

..... -::. ..................... .. ~·········· ······················ 
Ing. Slavomír Podmanick' 
predseda predstave 
a generálny riad iteľ a.s. 

7/7 


