
Zmluva o dielo č. 2017 / 
---

na vypiacovame p10Jektovej dokmnentácie uzatv01ená podľa§ 536 a nasl. zákona r-

513/1991 Zb Obchodný zákomúk v znení neskotších p1edp1sov (d'aleJ len „Zmluva") 

1 OBJEDNÁVATEĽ 
Sídlo 
Štatutárny zástupca 
V techmckých otázkach 
IČO 
DIČ 
Bankové spoJeme: 
IBAN: 
( ďalej len „Objednávate!"') 

ZHOTOVITEĽ 
Sídlo 
Štatutárny zástupca· 
IČO 
DIČ 
Zapísaný v ŽR OÚ Pnev1dza 
Bankové spojerne 
Číslo účtu 
( ďalej len „Zhotov1tel'") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolneJ starnc1 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing Jaroslav Baška, predseda 
Juraj Hromada 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladmca 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

Ľudmila Tomášová 
H01ská 1314/36, 958 06 Partizánske 
Ľudmila Tomášová 
43479715 
1031844979 
číslo ŽR 340-23623 
VÚB, a s 
SK55 0200 0000 0022 6213 9255 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1 Predmetom zmluvy Je vypracovarue projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného 
projektu pre stavebné rozhodnutie v zmysle stavebného zákona pre projekt: 
,,Modermzácia školy, budovame centra odborneJ prípravy v SOŠ Partizánske" -
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Paľtizánske projektová 
dokumentácia rekonštrukcie a stavebných úprav JestvuJúc1ch objektov StredneJ odbornej

školy Partizánske {ďaleJ len „Dielo") Ptojektová dokumentácia bude vypracovaná pre 
potreby predložema žiadosti o nenávratný finančný príspevok z mtegrovaného 
1eg10nálneho operačného programu 

2 Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu pre stavebné rozhodnutie podľa§ 
9 Vyhlášky MZP č. 453/2000 Z z s podrobnosťami 1ealizačného projektu Súčasťou 
pro.1ektoveJ dokumentácie povmne musí byť: 

1. Súhrnné nešenie stavby
- požiarno-bezpečnostné nešeme stavby

2 Dokumentácia stavebných objektov v stuprn pie stavebné povolerne v rozsahu
realizačného projektu
- architektorucko-stavebné nešerne
- zdravotechruka
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- umelé osvetleme a vnútorné silnoprúdové 10zvody
3 Položkový výkaz výmer a 10zpočet stavby

3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť p1e objednávateľa Dielo podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve a nadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi 
v súlade so špecifikác10u uvedenou v predchádzajúcom bode 

4 Zhotoviteľ sa zavazuje splruť techmcké a kvalitatívne požiadavky Diela v súlade 
s príslušnýn11 právnymi predpismi a techmckými nonnmm, vo vlastnom mene, na svoje 
náklady a vlastnú zodpovednosť a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí 

5 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť 
za Dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 

Článok IU. 
Spôsob vykonania Diela 

1 Dielo bude vypracované a dodané Objednávateľovi písomne v 6 vyhotoveniach a 
v elektromckej fotme na CD/DVD nosiči- lx. Pokiaľ bude chcieť Objednávateľ ďalšie 
vyhotovema, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnožeme 

2 Pn vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecné závazné predpisy, 
technické normy STN, vyhlášky, ostatné všeobecne závazné predpisy a podmienky 
tejto Zmluvy Zhotoviteľ sa bude nadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa 
odovzdanými ku dňu uzavretia teJto Zmluvy, záp1sn11 a dohodami zmluvných strán a 
vyjadreniami a/alebo 1 ozhodnutiami dotknutých orgánov a orgamzácií 

3 Dokončené Dielo v rozsahu tejto Zmluvy prebene Objednávateľ zápisom o odovzdaní 
a prevzatí Diela. Užívanie Diela bude možné iba po jeho odovzdaní a prevzatí 
a uhradení ceny Diela. 

Článok IV. 
Teľmíny zhotovenia a odovzdania Diela 

1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom
stanoveným v teJto Zmluve v termíne do 25.9.2017.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi existenciu dôvodov, kto1é
bránia alebo sťažujú vykonanie Diela, ktorého následkom bude omeškanie s vykonaním
Diela

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy, v požadovanej kvalite a v dohodnutom tenníne.

4. Zhotoviteľ nezodpovedná za nedodržanie termínu dohodnutého v tomto článku, ak
omeškanie bolo spôsobené zavinením na sttane Objednávateľa.

5 Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutún dohodnutého
termínu plnema

6 Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektromckeJ verzie dokumentácie ako súčasti súťažných
podkladov pre potreby verejného obstarávama
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Článok V. 
Súčinnosť 

1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi existujúcu dokumentácm stavby, ktorou
disponuje Zhotoviteľ JU Je povmný vrátiť·

a) bez zbytočného odkladu po tom, ako JU nebude potrebovať, naJneskôr však spolu
s odovzdaním Diela,

b) kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada

2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na Jeho požiadame prístup do objektu za účelom
a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zameiarna skutkového stavu a vyhotovenia
fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy

3 Objednávateľ sa zavazuJe, že počas spracovama Diela poskytne Zhotoviteľovi v
rozsahu nevyhnutnom potrebnú súčmnosť, spoc1vaJúcu naJma v odovzdaní
doplňuJúc1ch údaJOV, spresnení podkladov, vyJadrení a stanovísk kt01ých potreba
vzrnkne v priebehu plnema tejto Zmluvy Toto spolupôsobeme poskytne Zhotoviteľovi
naJneskôr do 2 piacovných dní od Jeho vyžiadama Osobitnú lehotu doJednaJÚ strany v
ptípade, ak sa bude Jednať o spolupôsobeme, kt01é nemôže Objednávateľ zaobstaiať
vlastnými stlami

4. ObJednávatel' i Zhotoviteľ sa zavazujú považovať všetky informácie, ktoré získah
v rámci vykonama tohto Diela za dôverné a nebudú ich zve1 eJ1'íovať vo vzťahu k tretím
osobám bez súhlasu druheJ strany.

5 Zhotoviteľ sa zavazuJe, že po zhotovení a odovzdaní diela poskytne objednávateľovi
súčinnosť pn príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného fmančného príspevku
a príslušných príloh týkaJúc1ch sa zhotoveného diela.

Článok VI. 
Cena diela 

1. Cena za vyhotoveme Diela je stanovená v s{úade so zákonom NR SR č 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších p1edpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z z v znení neskorších predpisov

2. Celková cena Diela čmí 8 570,00 Eur.

3 Objednávateľ p1ehlasuje, že má zabezpečené finančné p1ostriedky na zaplatenie Diela 
Vlastnícke právo k Dielu preJde na ObJednávatel'a po prevzatí Diela a Jeho následnom 
zaplatení 

Článok VII. 
Platobné podmienky 

1 Úhrada za Dielo bude zrealizovaná na základe faktúry vyhotovenej Zhotoviteľom spolu 
s dokladom o prevzatí a odovzdaní vykonaného Diela v zmysle čl III ods 3. teJto 
Zmluvy 

2 Faknua Je splatná do 30 dní od JeJ preukázateľného doručema Objednávateľovi 

3 Faktúia musí obsahovať údaJe v súlade s údaJmi uvedenými v Zmluve a v súlade 
s platnými právnymi p1edp1smi Slovenskej 1epubhky 

4 Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané nálež1tost1, prípadne 
nebude po obsahoveJ st1ánke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou 
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Ob3ednávateľ s1 vylnadzuJe právo takúto faktúrn do dátumu 3e3 splatnosti v1átiť 
Zhotov1tel'ov1 za účelom JeJ doplnema a opravy Lehota splatnosti faktúry začína 
v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej faktúry Ak 
v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuJe sa faktúra za 
vystavenú bez chýb 

5. Fakturovaná čiastka bude hradená Objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet
Zhotoviteľa

6. Objednávateľ nebude uhrádzať Zhotov1tel'ov1 žiadnu zálohu am mý preddavok

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanovemami Zmluvy 
o dielo, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne

2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy o dielo bude zhotovený a odovzdaný 
ob3ednávateľov1 podľa ustanovení zmluvy o dielo a bez vád, zároveň sa zavazuje 
uhradiť ob3ednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzmknú porušením teJto pov11most1 
vyplývajúcich mu zo zmluvy o dielo. 

3 Záručná doba za Dielo Je 36 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia ukončeného 
Diela Objednávateľom, t J odo dňa podpísania preberacieho protokolu tak ako Je 
uvedené v čl III. ods 3 tejto Zmluvy. 

4. Doba záručnej prevádzky sa predÍži o dobu, počas ktorej Dielo neplmlo svoju funkciu
z dôvodu vady spôsobenej konaním Zhotoviteľa

5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase Jeho odovzdania
Objednávateľovi

6 Pre prípad výskytu vady dodaného Diela podľa predchádzaJúceho bodu má
Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povrnnosť poskytnúť bezplatné odstránenie
vady ( ďalej len „reklamácia")

7. Piípadnú reklamácm vady Diela je Objednávateľ povinný uplatrnť bezodkladne po
zistení vady v písomnej forme

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 5 pracovných dní od prevzatia oprávneneJ písonmeJ reklamácie diela.

9 Ak Zhotoviteľ svoju povnmosť odstrámť vadu nadne a včas v zmysle tejto Zmluvy
nesplní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odst1áneme vady u iného dodávateľa na
náklady Zhotoviteľa.

1 O Zhotoviteľ bude vykonávať občasný autorský dozor realizácie stavby Zároveň sa 
Zhotoviteľ zavazuje na výzvu Objednávateľa zúčastňovať sa 10kovaní s vybianým 
uchádzačom vykonáva3úcim realizáciu stavby Náklady Zhotoviteľa spo3ené s účasťou 
na týchto rokovamach a náklady na vykoname prípadných zmien diela na žiadosť 
vybraného uchádzača, ktmý bude vykonávať 1eahzáciu stavby, sú zahrnuté v cene Diela 
v zmysle článku VI teJto Zmluvy 

11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzmknuté zmenou parametrov oproti zadanm 

12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela a vzmknuté škody, kto1é boli spôsobené
použitím podkladov a mformácií poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ am pn
vynaložení odbomeJ starosthvost1 nemohol z1st1ť ich chyby, resp. nespôsobilosť, alebo
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ak Zhotoviteľ na tieto chyby písomne upozornil a Objednávateľ na ich použití napriek 
tomu trval 

13. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu Diela v prípade, že predmet Diela poškodí
Objednávateľ, alebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne

Článok IX. 
Odstúpenie od Zmluvy 

1 Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozp01e so svo311m 
povmnosťami, Je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstráml chyby vzmknuté 
vadným vykonávaním a Dielo vykonával nadnym spôsobom Ak tak však Zhotoviteľ 
Diela neurobí ani v pnmeraneJ lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by 
viedol nepochybne k podstatnému pornšeniu Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného 
zákonníka,Je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 

2 Zhotoviteľ Je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Objednávateľ neposkytne 
Zhotov1tel'ov1 potrebnú súčmnosť podľa čl V Zmluvy, a tým sa vykoname Diela 
Zhotoviteľovi stane neuskutočmteľné i cez obJektívne vynaložené Jeho odborné úsihe 

3 Zákonné prípady, kedy Je možné od Zmluvy odstúpiť me sú ustanovemanu tohto článku 
dotknuté 

4 Odstúpeme od Zmluvy musí byť oznámené písomne V odstúpení musí byť uvedený 
dôvod, pre ktorý strana od Zmluvy odstupuje 

5. Zmluvné strany môžu skončiť Zmluvu 1 vzájomnou písomnou dohodou zmluvných
strán za podmienok stanovených v tejto dohode.

6 V plipade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov na strane
Objednávateľa Je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za rozpracované
Dielo; táto cena samčí pomerom podľa stavu rozpracovanosti Diela pnčom Zhotoviteľ
Je Objednávateľovi spolu s odstúpením od Zmluvy povinný piedložiť i rozpracované
Dielo pre posúdenie op1ávnenost1 uplatnenej ceny, inak Jeho nárok zaniká.
Objednávate!' je oprávnený rozpracované Dielo použiť. Za platné odstúperne od Zmluvy
podľa prvej vety tohto bodu sa v prípade, ak Objednávateľ podá v lehote 1 mesiaca odo
dľía odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľom podnet na príslušný súd na určenie neplatnosti
odstúperna, považuje až právoplatné 10zhodnut1e súdu v danej veci, okrem prípadu, ak
zoberie Objednávateľ svoJ návrh spať, alebo dôJde k mimosúdnej dohode

7. V prípade platného odstúpema od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na strane
Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov,
ktoré mu v súvislosti so zhotovovaním Diela podľa Zmluvy vzmklI Pre posúdeme
platnosti odstúpema sa obdobne použiJe posledná veta predchádzaJúceho bodu

8. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v článku
X Zmluvy

Článok X. 
Sankcie 

1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odovzdarna vypracovaného Diela 
podľa čl IV bod 4 Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,2% 
z dohodnutej ceny Diela podľa čl VI. bodu 2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania 
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2 Právo na náhradu škody podľa ust § 3 73 a nasl Obchodného zákonníka me Je vzmkom 
nároku podľa vyššie uvedeného dotknuté. 

3. Zmluvné strany podpisom teJto Zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v neJ
dohodnuté nepovažuJÚ a am v budúcnosti nebudú považovať za nepnmerane vysoké,
nakoľko sú dohodnuté v dôsledku nutnosti zabezpečema dodržama tennínov
dohodnutých v teJto Zmluve, nakoľko naJma Objednávateľ vzhľadom na naplánovame
a odsúhlaseme p10Jektu stavby má emmentný záuJem na dodižaní všetkých termínov
v Zmluve dohodnutých

Článok XI. 
Autorské práva 

1 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výhiadnú hcencrn na použitie 
Diela, a to n�ma vereJné rozširovame Diela, sprístupňovanie Diela tretím osobám, 
vyhotovenie rozmnoženmy Diela, úpravy a zmeny Diela Zhotoviteľ udeľuje túto 
licenciu ako výlu-adnú s neobmedzeným rozsahom na neobmedzený čas a to 
bezodplatne. 

2 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 usponadané všetky vzťahy s Jednotlivými autonm Diela bez ohľadu 
na to, č1 sa Jedná o zamestnancov, alebo zmluvných partnerov Zhotoviteľa Zhotoviteľ 
taktiež vyhlasuje, že Dielo nie Je zaťažené právami tretích osôb. 

3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v iozsahu
udeleneJ hcencie (subhcencia)

4 Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencie udelenej/postúpeneJ touto Zmluvou
ObJednávatel'ovi.

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jeJ podpisu oboma zmluvnými stranami a účmnosť 
dňom nasledujúcun po dní jeJ zvereJnenrn. 

2 Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán vo forme očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutámymi 
zástupcami oboch zmluvných strán 

3 Žiadna zo zmluvných strán me je oprávnená bez písomného súhlasu drnheJ strany 
previesť svoje práva a záväzky podľa teJto Zmluvy na inú osobu 

4 P1ávne vzťahy výslovne neupiavené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nezhody vyplývaJúce zo Zmluvy budú nešiť prednostne
dohodou To však žiadnu zo zmluvných stián neobmedzuje obrátiť sa kedykoľvek so
žiadosťou o rozhodnutie na príslušný súd

6 Akékoľvek písomnosti adresované druheJ zmluvnej strane sa musia zasielať na adresu
príslušneJ zmluvneJ strany uvedenú v Zmluve v čl I

7 Zmluvné stiany sa pre účely Zmluvy dohodli na nasledovných zásadách pre
doručovanie písomnosti
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a) pokiaľ adresát doporučenú zásielku, odovzdanú odosielateľom poštovému
prepravcovi do úložnej lehoty na pošte nevyzdvihne, považuJe sa posledný deň
teJto lehoty za deň doručema zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky
nedozvedel,

b) v prípade odmietnutia prevzatia dopornčeneJ zásielky, odovzdanej odosielateľom
poštovému prepravcovi, adresátom sa za deň doručerua považuJe deň odmietnutia
prevzatia zásielky

8 Zmluvné strany sú s1 povmné oznámiť bez zbytočného odkladu preukázateľným 
spôsobom zmeny v kontaktných údaJoch uvedených v čl I Zmluvy Takéto 
oznámeme Je možné uskutočmť Jednostraime bez nutnosti zmeny Zmluvy vo fotme 
dodatku Zmena sa považuje za účinnú JeJ doručením druheJ zmluvneJ strane Strana, 
lctotá zmenu oznamuJe, znáša následky konama druheJ zmluvneJ strany, lctorá koná 
v dobreJ viere v aktuálnosť kontaktných údaJov v každom okamihu platnosti Zmluvy 

9 Táto Zmluva Je vyhotovená v štyroch (4) ongmálnych vyhotovemach, z lctorých 
Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovema a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia 

1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že s1 Zmluvu pred podpisom nadne prečítah, JCJ obsahu 
porozumeli, uzatvárajú JU slobodne, me v t1esm, am me za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s JeJ obsahom JU vlastnoručne podp1suJÚ 

Za Zhotoviteľa: 

v 

 

konateľ 

#{) 

Za Objednávatel'a: ,- srľ 
V T 

v, 
i

v - / ' •-• , 
rencme, c na· . . . . . . . 

•

Ing. Jaroslav Baškiľ''< 
1 

predseda 
1 

7 


