
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:

2. Zhotoviteľ:

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 

Obec Skalité 
Obecný úrad Skalité, č. 598, 023 14 Skalité 
IČO: 00314285 DIČ: 2020553260 
Zastúpený: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 
Číslo účtu IBAN: SK78 5200 0000 0000 0953 3073 

Tabita s.r.o. 
906 45 Štefanov č. 241 
IČO: 36408760 DIČ: 2021699350 
Obch. register Okresného súdu v Trnave; oddiel Sro, vložka č. 24967/T 
Zastúpený: PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, konateľka 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu o dielo: 

Čl. 1. Východiskové podklady a údaje 

/1/ Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je zadanie objednávateľa. 
/2/ Východiskové údaje: 

Názov diela: Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Skalité na obdobie 2020-2024. 
/3/ Objednávateľ je samostatný právny subjekt. 
/4/ Zhotoviteľ pre účely zhotovenia diela bude používať aj svoje meno a logo. 

Čl. 2. Predmet zmluvy a účel diela 

/1/ Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva") je vypracovanie návrhu Komunitného plánu 
sociálnych služieb (ďalej len „KPSS"), ktorý bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Za 
ukončenie diela sa považuje schválenie tohto návrhu. 

/2/ Dielo bude slúžiť výhradne pre objednávateľa ako nástroj na plánovanie, organizáciu a rozvoj sociálnych 
služieb. Týmto nie je vylúčená možnosť používať dielo aj na iné, odvodené účely. 

/3/ Dielo bude vypracované v rozsahu: 
a. Príprava tímu a plánu realizácie samotného procesu.
b. Analýza existujúceho stavu a potrieb v sociálnych službách
c. Spracovanie návrhu KPSS a jeho predloženie na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
d. Korekcie dokumentu na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.

Čl. 3. Práva a povinnosti zmluvných strán 

/1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
/2/ Zhotoviteľ dielo odovzdá v stanovenom termíne a objednávateľ je povinný ho prevziať. Prevzatie sa 

uskutočňuje záznamom. 
/3/ Objednávateľ má právo požadovať, aby zhotoviteľ zakomponoval do diela tie údaje a postupy, ktoré chce 

objednávateľ v meste realizovať, alebo vylúčiť tie postupy, ktoré realizovať nechce. Ak by tieto pokyny 
objednávateľa boli pre uskutočnenie alebo vylúčenie zjavne nevhodné, alebo v rozpore s platnou legislatívou alebo 
zásadami prípravy KPSS, je zhotoviteľ povinný na to objednávateľa upozorniť. 

/4/ Ak sa v priebehu prác vyskytnú nové skutočnosti vo vzťahu na zhotovované dielo, ktoré neboli známe pri 
uzatváraní tejto zmluvy,je každá zmluvná strana povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu. 

/5/ Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odovzdá záväzné podklady potrebné pre vyhotovenie diela, 
ktorých potreba vyplynie v priebehu spracovania diela, v termíne do 7 dní od vyžiadania. Taktiež sa zaväzuje, že 
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poskytne potrebnú súčinnosť a pre zabezpečenie procesu a činností, ku ktorým bude povinný, alebo sa k nim 
zaviaže v priebehu spolupráce, vyčlení primerané personálne zdroje a infraštruktúru. 

/6/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť všetky poskytnuté podklady pri odovzdaní diela alebo jeho časti. 
/7 / Zhotoviteľ má právo uviesť do príslušnej dokumentácie tvoriacej súčasť diela potrebné údaje tak, ako ich 

zistil, bez skreslenia alebo zamlčania. 
/8/ Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky údaje a materiály získané alebo vypracované vo vzťahu k zhotoveniu diela 

archivovať ako dokumentáciu s osobitným prístupom. Do týchto materiálov môžu u zhotoviteľa nahliadnuť len 
oprávnené osoby zhotoviteľa, osoby stanovené zákonom a oprávnené osoby objednávateľa. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na tie údaje a materiály, ktoré objednávateľ obvykle zverejňuje svojimi prostriedkami, alebo s ktorých 
zverejnením objednávateľ výslovne súhlasí. 

/9/ Zhotoviteľ má právo použiť vo svojich správach a primeraným spôsobom aj vo svojich marketingových 
materiáloch informáciu o tom, že dielo vykonal. 

/1 O/ Objednávateľ má plné dispozičné právo na šírenie a prezentovanie informácií o diele ako aj o obsahu 
dokumentácie, ktorá dielo tvorí. 

/11/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre tretí subjekt neposkytne originál, ani nevystaví žiadnu kópiu odovzdaného 
diela bez súhlasu objednávateľa a to ani v elektronickej podobe. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tie časti diela, 
ktoré má zhotoviteľ vystavené ako preddefinované formuláre so všeobecne platným obsahom, alebo ako matrice, 
ktoré sú súčasťou know-how zhotoviteľa. 

Čl. 4. Cena diela a čas plnenia 

/1/ Dielo bude zhotovené do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
/2/ Cena diela je 1 460,00 € (slovom: tisícštyristošesťdesiat euro). Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
/3/ Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým tennínom, zaväzuje 

sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
/4/ Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve a plnenia úloh vyplývajúcich z realizácie procesu prípravy diela. 
/5/ Dohodnuté termíny plnenia tejto zmluvy neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok 

pre neposkytnutie spolupôsobenia objednávateľa. Termíny plnenia sa predlžujú o taký počet dní, po aký počet dní 
bude trvať prípadné omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia. 

/6/ Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny, alebo podstatné prepracovanie častí predmetu 
plnenia uplatnené voči zhotoviteľovi, predlžujú dohodnuté termíny plnenia o ďalších 30 dní, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú na inom termíne plnenia. 

/7 / Úhrada za dielo bude realizovaná po odovzdaní diela a to na základe fakturácie. 

Čl. 5. Zodpovednosť za vady 

/1/ Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby zodpovedalo všetkým platným právnym normám a aby 
spÍňalo podmienky tejto zmluvy. 

/2/ Zhotoviteľ zodpovedá za vady v lehote 2 roky odo dňa odovzdania diela, za ktorý sa považuje deň 
schválenia diela uznesením mestského zastupiteľstva. 

/3/ Zjavné vady, t.j. viditeľné vady a nedorobky dodávky diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť 
s presne špecifikovanými vadami. Pokiaľ ich nevie určiť, musí vyšpecifikovať tie časti diela o ktorých sa 
domnieva, že takéto vady obsahujú. Zhotoviteľ je povinný ich bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné 
náklady. 

/4/ Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu 
upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými 
pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného a svojvoľného 
zásahu, alebo inej úpravy diela alebo jeho časti, vykonanej zo strany objednávateľa. 

/5/ V prípade zodpovednosti za vady má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
odstrániť vady opravou, pričom zhotoviteľ začne s odstraňovaním vád do 1 O dní od doručenia reklamácie a vady 
odstrániť v čo najkratšom možnom termíne. Termín odstránenia sa dohodne písomnou fonnou. 

/6/ Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca voči dohodnutému rozsahu. 
/7/ Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 

popiera, ale ktorých odstránenie neznesie odkladu. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na 
základe vzájomnej dohody. 
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Čl. 7. Odstúpenie od zmluvy 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy možno odstúpiť len v prípade jej hrubého porušenia jednej 
zo strán a za podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku. 

/2/ Od zmluvy je možné odstúpiť aj na základe zjavnej nemožnosti jej plnenia, ktorá nie je hrubým pornšením 
ustanovení tejto zmluvy a nie je ani vyššou mocou. Za zjavne nemožné plnenie zmluvy sa považuje najmä 
prekážka z tretej strany, ktorá jednej zo zmluvných strán objektívne zabráni v plnení zmluvy a na ktorú zmluvná 
strana nemá vplyv. 

Čl. 9. Záverečné ustanovenia 

/1/ Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov. 
/2/ Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy ich budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak sa spor 
nepodarí vyriešiť uzatvorením dohody, alebo zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o 
rozhodnutie sporu príslušný súd. 

/3/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží jeden 
originál zmluvy. 

/4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán, účinnosť v deň nasledujúci po dni 
zverejnenia objednávateľom. 

Štefanov, 

Za zhotoviteľa 

PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA 
konateľka 

S kal ité 2 3. 1. 'ťJ t;:; 

Za objednávateľa 

PaedDr. Jozef Čech 
starosta 
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