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ZMLUVA O DIELO č: 02 /2017 
na zhotovenie projektu stavby 

uzavretá: 
podľa § 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z, z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
a podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivostí, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. 1. tejto zmluvy. 

I. Zmluvné strany 

1.1 OBJEDNAVATEL 
Adresa 
Štatutárny zástupca 
Kontaktná osoba 
IČO 
Peňažný ústav 
č. účtu 
/ ďalej len objednávateľ / 

1.2 ZHOTOVITEL 
Adresa 
IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu, IBAN 
SWIFT 
/ ďalej len zhotoviteľ 

Mesto Želiezovce 
Ul. SNP č. 2, 937 01 Želiezovce 
Ing. Ondrej Juhász - primátor mesta 
Ing. Emese Gubíková 
00 307 696 
Prima Banka Slovensko a.s. 
SK90 5600 0000 0071 2476 7002 

Ing. Jaroslav Jakubík 
Ul. Zd. Nejedlého 2872/39, 934 05 Levice 
50 587 781 
1071570632 
VÚB Levice 
SK29 0200 0000 0020 3257 5158 
SUBASKBX 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa projekt stavby k vydaniu 
stavebného povolenia na stavbu : 

Zníženie energetickej náročnosti budovy „DOS,, na ul. Komenského č.43-44 
v Želiezovciach 

v rozsahu: 

stavebná časť 
bleskozvod 
statický posudok 
požiarna ochrana 
tepelnotechnický posudok 
rozpočet a výkaz výmer 
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2.2 Miestom realizácie diela pre ktoré zhotovitef vypracuje projektovú dokumentáciu je 
budova ,,DOS,, na ul. Komenského č.43-44 v Želiezovciach. 

2.3 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné 
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými 
podkladmi objednávatefa . 

2.4 Zhotoviteľ vypracuje predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

2.5 Jednotlivé časti projektovej dokumentácie budú vypracované a overené osobou 
odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác. 

III. Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať deň nasledujúci 
po doručení podpísanej zmluvy o dielo. 

3.2 Odovzdanie projektu k vydaniu stavebného povolenia 3.7.2017 

3.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu čl. II 
tejto zmluvy a jeho odovzdaním objednávateľovi. 

3.4 Odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie 
v rozsahu čl. II tejto zmluvy na adresu objednávateľa v 6-tich vyhotoveniach + 
projektová dokumentácia na CD. 

3.5 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. 

3.6 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ 
v omeškaní. 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

IV. Cena 

4.1 Cena za zhotovenie diela podľa 2.1. činí: 

Cena kompletnej projektovej dokumentácie: 2.250,00 EUR 

4.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu 
na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce 
na rozpracovanom projekte po vzájomnej dohode. 
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V. Platobné podmienky 

5.1 Cenu za zhotovenie projektu uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu 
faktúry, ktorú zhotovitef vystaví a odošle objednávateľovi po odovzdaní 
kompletnej projektovej dokumentácie. 

5.2 Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 30 dní. 

VI. Ostatné dojednania 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľoví nevyhnutné spolupôsobenie 
spočívajúce v odovzdaní projektových podkladov do termínu začatia projektových 
prác. 

6.2 Zhotovíteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické 
normy a podmienky tejto zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. II. tejto 
zmluvy. 

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 5 dní na vyzvanie poskytne spoluprácu 
pri zabezpečení potrebných podkladov pre vypracovanie predmetu plnenia, 
doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrenia stanovísk, ktorých potreba 
vznikne na vstupnom výrobnom výbore, alebo v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

VII. Zmena záväzku 

7.1 Ak objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť na vyhotovenie diela , zmenia a 
rozhodujúce východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho 
strany, je objednávateľ povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy. 

7.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne. 

VIII. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa 
podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady. ktoré má projekt v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nenáležitých 
podkladov prevzatých od objednávateľa. 

8.4 Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu. 
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8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezodplatne prípadné vady projektu 
bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie najviac však do 15 dní. 

8.6 Ak zŕiotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote 
do 15 dní, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za realizačný projekt 
za každú vadu a za každý deň omeškania. 

IX. Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v termíne 
podľa bodu 3.2. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Sk z ceny predmetu 
zmluvy za každý začatý deň omeškania. 

9.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade omeškania 
so zaplatením faktúry z dlžnej sumy vo výške 0,02 % z ceny predmetu zmluvy 
za každý deň omeškania. 

X. Záverečné ustanovenia 

10.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami 
obchodného zákonníka a s ním súvisiacich právnych predpisov. 

10.2 Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

10.3 Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá 
zhotoviteľ a jedno objednávateľ. 

10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
deň po jej zverejnení na stránke www.zeliezovce.sk. 

V Želiezovciach, dňa: 5.6.2017 

PI 

£, 

objednávateľ zhotoviteľ 

http://www.zeliezovce.sk

