
Zmluva o dielo č. 2017/ C#Z9
na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podl’a § 536 a nasl. zákona č 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znění neskorších predpisov (ďalej len ,,Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Trenčiansky samosprávný kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, předseda 
Juraj Hromada 
36126624 
2021613275 
Státna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

3D PARTNERS, s.r.o.
Námestie sv. Anny 355/15,
911 01 Trenčín 
Anna Jánská, konatel’
Ing. Mária Galovská, prokurista
50136143
2120196705
SK2120196705
Trenčín, vložka číslo 32615/R
UniCredit Bank a.s
SK29 1111 0000 0014 3196 5001

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného 
projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt: „Dovybavenie 
COVP - Středná odborná škola Pruské“ (ďalej len „Dielo“). Projektová dokumentácia 
bude vypracovaná pre potřeby predloženia žiadosti o nenávratný fmančný príspevolc z 
Integrovaného regionálneho operačného programu.

2. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie podl’a § 9 
Vyhlášky MZP č. 453/2000 Z.z. s podrobnost’ami realizačného projektu. Súčasťou 
projektovej dokumentácie povinné musí byť:

a) Podrobné zameranie a spracovanie dokumentácie póvodného stavu interiérov a 
exteriérov předmětného objektu;

b) Energetický audit budovy;
c) Kompletný návrh rekonštrukcie priestorov objektu spolu s přístavbou výťahu, 

zateplením fasády a střechy - vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie s podrobnosťami realizačného projektu;

d) Architektura
e) Statika
f) Zdravotechnika
g) Elektroinštalácie;

1. OBJEDNÁVATEE:
Sídlo:
Štatutámy zástupca:
V technických otázkách: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Objednávatel’44)

2. ZHOTOVITEE:
Sídlo:

Štatutámy zástupca: 
Oprávněný lconať:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v OR OS 
Bankové spoienie:
IBAN:
(ďalej len „Zhotovitel’44)
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h) Bleskozvod;
i) Projektové energetické hodnotenie;
j) Protipožiarna ochrana budov;
k) Vzduchotechnika
l) Technologie;
m) Vykurovanie;
n) Položkový výkaz výměr a rozpočet stavby
o) Technická správa

3. Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ pre objednávatefa Dielo podl’a podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávatel’ovi 
v súlade so špecifíkáciou uvedenou v predchádzajúcom bode.

4. Zhotovitel’ sa zavazuje splnit’ technické a kvalitativně požiadavky Diela v súlade 
s příslušnými právnymi predpismi a technickými normami, vo vlastnom mene, na svoje 
náklady a vlastnú zodpovědnost’ a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.

5. Objednávatel’ sa zavazuje zhotovené Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou a zaplatit’ 
za Dielo dohodnutú cenu podl’a platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok III.
Sposob vykonania Diela

1. Dielo bude vypracované a dodané Objednávatelovi písomne v 6 vyhotoveniach a 
v elektronickej formě na CD/DVD nosiči - lx. Pokial’ bude chcieť Objednávatel’ ďalšie 
vyhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnoženie.

2. Pri vypracovaní Diela bude Zhotovitel’ dodržiavať všeobecné závazné předpisy, 
technické normy STN, vyhlášky, ostatné všeobecne závazné předpisy apodmienky 
tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávatefa 
odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných stráň a 
vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.

3. Dokončené Dielo v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávatel’ zápisom o odovzdaní 
a převzatí Diela. Užívanie Diela bude možné iba po jeho odo vzdaní a převzatí 
a uhradení ceny Diela.

Článok IV.
Termíny zhotovenia a odovzdania Diela

1. Zhotovitel’ zhotoví a Objednávatďovi odo vzdá Dielo v rozsahu a spósobom 
stanoveným v tejto Zmluve v termíne do: 90 dní od účinnosti Zmluvy.

2. Zhotovitel’ je povinný písomne oznámit’ Objednávatelovi existenciu dóvodov, ktoré 
bránia alebo sťažujú vykonanie Diela, ktorého následkom bude omeškanie s vykonáním 
Diela.

3. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy, v požadovanej kvalitě a v dohodnutom termíne.

4. Zhotovitel’ nezodpovědná za nedodržanie termínu dohodnutého v tomto článku, ak 
omeškanie bolo sposobené zaviněním na straně Objednávatefa.

5. Objednávatel’ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnenia.
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6. Zhotovitel’ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasti súťažných 
podkladov pre potřeby veřejného obstarávania.

Článok V.
Súčinnosť

1. Objednávatel’ poskytne Zhotovitelovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou 
disponuje. Zhotovitel’ju je povinný vrátit’:

a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potřebovat’, najneskór však spolu 
s odovzdaním Diela,

b) kedykolvek ho o to Objednávatel’ požiada.
2. Objednávatel’ umožní Zhotovitelovi na jeho požiadanie přístup do objektu za účelom 

a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu avyhotovenia 
fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plněním predmetu Zmluvy.

3. Objednávatel’ sa zavazuje, že počas spracovania Diela poskytne Zhotovitelovi v 
rozsahu nevyhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najma v odovzdaní 
doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjádření a stanovísk, ktorých potřeba 
vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spoluposobenie poskytne Zhotovitelovi 
najneskór do 2 pracovných dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v 
případe, ak sa bude jednat’ o spoluposobenie, ktoré nemóže Objednávatel’ zaobstarať 
vlastnými silami.

4. Objednávatel’ i Zhotovitel’ sa zavazujú považovat’ všetky informácie, ktoré získali 
v rámci vykonania tohto Diela za dověrné a nebudú ich zveřejňovat’ vo vzťahu k třetím 
osobám bez súhlasu druhej strany.

5. Zhotovitel’ sa zavazuje, že po zhotovení a odovzdaní diela poskytne objednávatelovi 
súčinnosť pri príprave žiadosti oposkytnutie nenávratného finančného příspěvku 
a příslušných příloh týkajúcich sa zhotoveného diela.

Článok VI.
Cena diela

1. Cena za vyhotovenie Diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znění neskorších predpisov ajeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 
Z. z. v znění neskorších predpisov.

2. Celková cena Diela činí 58 440,00 Eur s DPH.

Cena bez DPH 48 700,00 Eur
DPH 20 %___________ 9 740.00 Eur
Celková cena s DPH 58 440,00 Eur

3. Objednávatel’ přehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela. 
Vlastnické právo k Dielu přejde na Objednávatela po převzatí Diela a jeho následnom 
zaplatení.

Článok VII.
Platobné podmienky

1. Úhrada za Dielo bude zrealizovaná na základe faktúry vyhotovenej Zhotovitelom spolu
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s dokladom o převzatí aodovzdaní vykonaného Diela vzmysle čl. III. ods. 3.tejto 
Zmluvy.

2. Faktúraje splatná do 30 dní od jej preukázatelného doručenia Objednávatelovi.
3. Faktúra musí obsahovat’ údaje v súlade s údaj mi uvedenými vZmluve avsúlade 

s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Pokial’ vystavená faktúra nebude obsahovat’ všetky predpísané náležitosti, připadne 
nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou 
Objednávatel’ si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátit’ 
Zhotovitelovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktúry začína 
vtakom případe Objednávatelovi plynúť až po doručení opravenej faktúry. Ak 
vstanovenej lehote splatnosti Objednávatel faktúru nevráti, považuje sa faktúra za 
vystavenú bez chýb.

5. Fakturovaná čiastka bude hradená Objednávatefom bezhotovostným prevodom na účet 
Zhotovitefa.

6. Objednávatel’ nebude uhrádzať Zhotovitelovi žiadnu zálohu ani iný preddavok.

Článok VIII.
Zodpovědnost’ za vady, záruka

1. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami Zmluvy 
o dielo, v požadovanej kvalitě a v dohodnutom termíne. Zhotovitel zodpovedá za 
všetky škody, ktoré vzniknú objednávatelovi pri realizácii stavby zhotovenej v rozsahu 
a v kvalitě podlá predmetu zmluvy o dielo, a to za vady diela, ktoré sa pri realizácii 
stavby prejavili ako technicky nemožné. Tejto zodpovědnosti sa Zhotovitel nezbaví ani 
odstraněním vady Diela vzmysle ustanovení tohto článku. Na základe uvedeného 
uhradí zhotovitel’ všetky škody, ktoré vzniknú objednávatelovi.

2. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že predmet zmluvy o dielo bude zhotovený a odovzdaný 
objednávatelovi podlá ustanovení zmluvy o dielo a bez vád, zároveň sa zavazuje 
uhradit’ objednávatelovi všetky škody, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti 
vyplývajúcich mu zo zmluvy o dielo.

3. Záručná doba za Dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia ukončeného 
Diela Objednávatelom, t.j. odo dfta 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 neplnilo svoju funkciu 
z dovodu vady spósobenej konáním Zhotovitela.

5. Zhotovitel’ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania 
Objednávatelovi. Za vadu Diela sa považuje aj jeho akýkolvek nedostatek a/alebo 
osobitná požiadavka, kterého odstránenie / zapracovanie požaduje stavebný úřad, príp. 
iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia Diela podlá tejto Zmluvy.

6. Pre případ výskytu vady dodaného Diela podlá predchádzajúceho bodu má 
Objednávatel’ právo požadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ poskytnúť bezplatné odstránenie 
vady (ďalej len ,,reklamácia“).

7. Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávatel povinný uplatnit’ bezodkladné po 
zistení vady v písomnej formě.

8. Zhotovitel’ sa zavazuje případné vady diela odstranit’ bez zbytečného odkladu, 
najneskór však do 5 pracovných dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie diela.
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9. Ak Zhotovitel’ svoju povinnost’ odstranit’ vadu riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy 
nesplní, je Objednávatel’ oprávněný zabezpečit’ odstránenie vady u iného dodávateFa na 
náklady ZhotoviteFa.

10. Zhotovitel’ bude vykonávat’ občasný autorský dozor realizácie stavby. Zároveň sa 
Zhotovitel’ zavazuje na výzvu ObjednávateFa zúčastňovat’ sa rokovaní s vybraným 
uchádzačom vykonávajúcim realizáciu stavby. Náklady ZhotoviteFa spojené s účasťou 
na týchto rokovaniach a náklady na vykonanie případných zmien diela na žiadosť 
vybraného uchádzača, ktorý bude vykonávat’ realizáciu stavby, sú zahrnuté v cene Diela 
v zmysle článku VI. tejto Zmluvy.

11. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady vzniknuté změnou parametrov oproti zadaniu.

12. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady Diela a vzniknuté škody, ktoré boli spósobené 
použitím podkladov ainformácií poskytnutých ObjednávateFom a Zhotovitel’ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. nespósobilosť, alebo 
ak Zhotovitel’ na tieto chyby písomne upozornil a Objednávatel’ na ich použití napriek 
tomu trval.

13. Zhotovitel’ nezodpovedá za kvalitu Diela v případe, že predmet Diela poškodí 
Objednávatel’, alebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne.

Článok IX.
Odstúpenie od Zmluvy

1. Ak Objednávatel’ zistí, že Zhotovitel’ vykonává Dielo v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je oprávněný požadovat’, aby Zhotovitel’ odstránil chyby vzniknuté 
vadným vykonáváním a Dielo vykonával riadnym sposobom. Ak tak však Zhotovitel’ 
Diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup ZhotoviteFa by 
viedol nepochybné k podstatnému porušeniu Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného 
zákonníka, je Objednávatel’ oprávněný odstúpiť od Zmluvy.

2. Zhotovitel’ je oprávněný odstúpiť od Zmluvy ak Objednávatel’ neposkytne 
ZhotoviteFovi potrebnú súčinnosť podFa čl. V. Zmluvy, a tým sa vykonanie Diela 
ZhotoviteFovi stane neuskutočniteFné i cez objektivně vynaložené jeho odborné úsilie.

3. Zákonné případy, kedy je možné od Zmluvy odstúpiť nie sú ustanoveniami tohto článku 
dotknuté.

4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 
dóvod, pre ktorý strana od Zmluvy odstupuje.

5. Zmluvné strany móžu skončit’ Zmluvu i vzáj omnou písomnou dohodou zmluvných 
stráň za podmienok stanovených v tejto dohodě.

6. V případe platného odstúpenia od Zmluvy zo strany ZhotoviteFa z dóvodov na straně 
ObjednávateFa je Objednávatel’ povinný zaplatit’ ZhotoviteFovi cenu za rozpracované 
Dielo; táto cena sa určí pomerom podFa stavu rozpracovanosti Diela pričom Zhotovitel’ 
je Objednávatelovi spolu s odstúpením od Zmluvy povinný předložit’ i rozpracované 
Dielo pre posúdenie oprávněnosti uplatnenej ceny, inak jeho nárok zaniká. 
Objednávatel’je oprávněný rozpracované Dielo použit’. Za platné odstúpenie od Zmluvy 
podFa prvej vety tohto bodu sa v případe, ak Objednávatel’ podá v lehote 1 mesiaca odo 
dňa odstúpenia od Zmluvy ZhotoviteFom podnět na příslušný súd na určenie neplatnosti 
odstúpenia, považuje až právoplatné rozhodnutie súdu v danej věci, okrem případu, ak 
zoberie Objednávatel’ svoj návrh spať, alebo dojde k mimosúdnej dohodě.

7. V případe platného odstúpenia od Zmluvy zo strany ObjednávateFa z dóvodov na straně
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Zhotoviteli, Zhotovitelovi neprináleží úhrada akejkolvek časti ceny a/alebo nákladov, 
ktoré mu v súvislosti so zhotovováním Diela podl’a Zmluvy vznikli. Pre posúdenie 
platnosti odstúpenia sa obdobné 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. Y případe, že Zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odovzdania vypracovaného Diela 
podlá čl. IV. bod 4. Objednávatel má nárok požadovat’ zmluvnú pokutu vo výške 0,2% 
z dohodnutej ceny Diela podlá čl. VI. bodu 2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.

2. Právo na náhradu škody podlá ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom 
nároku podlá vyššie uvedeného dotknuté.

3. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy výslovné prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej 
dohodnuté nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovat’ za neprimerane vysoké, 
nakolko sú dohodnuté v dósledku nutnosti zabezpečenia dodržania termínov 
dohodnutých v tejto Zmluve, nakolko najma Objednávatel vzhladom na naplánovanie 
a odsúhlasenie projektu stavby má eminentný záujem na dodržaní všetkých termínov 
v Zmluve dohodnutých.

Článok XI.
Autorské práva

1. Zhotovitel’ podpisom Zmluvy udeluje Objednávatelovi výhradnú licenciu na použitie 
Diela, a to najma veřejné rozširovanie Diela, sprístupňovanie Diela třetím osobám, 
vyhotovenie rozmnoženiny Diela, úpravy a změny Diela. Zhotovitel’ udeluje túto 
licenciu ako výhradnú s neobmedzeným rozsahom na neobmedzený čas a to 
bezodplatne.

2. Zhotovitel’ vyhlašuje, že je oprávněný vykonávat’ práva k Dielu vo svojom mene a na 
svoj účet, je oprávněný s týmto Dielom nakladať a udělit’ súhlas na jeho použitie a za 
týmto účelom má usporiadané všetky vzťahy s jednotlivými autormi Diela bez ohladu 
na to, či sa jedná o zamestnancov, alebo zmluvných partnerov Zhotovitela. Zhotovitel’ 
taktiež vyhlašuje, že Dielo nie je zaťažené právami třetích osob.

3. Objednávatel’ je oprávněný udělit’ tretej osobě súhlas na použitie Diela v rozsahu 
udelenej licencie (sublicencia).

4. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencie udelenej/postúpenej touto Zmluvou 
Obj ednávatelovi.

Článok XII.
Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnost’ dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost’ 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Akékolvek změny Zmluvy je možné vykonat’ len po vzájomnej dohodě zmluvných 
stráň vo formě očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutámymi 
zástupcami oboch zmluvných stráň.
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3. Žiadna zo zmluvných stráň nie je oprávněná bez písomného súhlasu druhej strany 
previesť svoje práva a závazky podl’a tejto Zmluvy na inú osobu.

4. Právně vzťahy výslovné neupravené Zmluvou sa riadia ustánoveniami Obchodného 
zákonníka.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nezhody vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť přednostně 
dohodou. To však žiadnu zo zmluvných stráň neobmedzuje obrátit’ sa kedykoFvek so 
žiadosťou o rozhodnutie na příslušný súd.

6. AkékoFvek písomnosti adresované druhej zmluvnej straně sa musia zasielať na adresu 
príslušnej zmluvnej strany uvedená v Zmluve v čl. I.

7. Zmluvné strany sa pre účely Zmluvy dohodli na nasledovných zásadách pre 
doručovanie písomnosti:
a) pokial’ adresát doporučená zásielku, odovzdanú odosielatePom poštovému 

přepravcovi do úložnej lehoty na poště nevyzdvihne, považuje sa posledný deň 
tejto lehoty za deft doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky 
nedozvedel;

b) v případe odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky, odovzdanej odosielatePom 
poštovému přepravcovi, adresátom sa za deň doručenia považuje deň odmietnutia 
prevzatia zásielky.

8. Zmluvné strany sú si povinné oznámit’ bez zbytečného odkladu preukázatePným 
spósobom změny v kontaktných údajoch uvedených v čl. I. Zmluvy. Takéto 
oznámenie je možné uskutečnit’ jednostranné bez nutnosti změny Zmluvy vo formě 
dodatku. Změna sa považuje za účinná jej doručením druhej zmluvnej straně. Strana, 
ktorá změnu oznamuje, znáša následky konania druhej zmluvnej strany, ktorá koná 
v dobrej viere v aktuálnost’ kontaktných údajov v každom okamihu platnosti Zmluvy.

9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z kterých 
Objednávatel’ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu před podpisom riadne prečítali, jej obsahu 
porozuměli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadné nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručně podpisujú.

Za ZhotovitePa:
V Trenčíne, dňaÍL3..."?€d3

Za ObjednávatePa:
V Trenčíne, dňa:....

SEP. ?ís1/

Ing. Galovská Mária
prokurista

Ing. Jaroslav Baška
předseda
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