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ZMLUVA O DIELO č.: 201 1/007 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

( zák. Č. 513/1991 Zb . v znení neskorších predpísov ) 

ČL. I. 
Zmluvné st rany 

1.1 Objednávatel': Mesto Zlaté Moravce 
Zastúpený : Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
Adresa : Mestský úrad , 1. Mája Č . 2, 953 33 Zlaté Moravce 

IČO : 00308676 
DiČ : 2021058787 
Bankové spojenie : 
Čís lo účtu 

ďalej len "Objednávatel'" 

1.2 Zhotovítel': 
So sídlom: 
Štatutárny zástupca: 

IČO : 
IČ DPH: 
Obchodný register : 
Bankové spojenie: 
Č íslo účtu : 

C&D Construction&Development , s .r.o. 
J. C. Hronského 15, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Ján Štrba 

36794775 
SK2022402041 
Dňa 22.06. 2007, oddiel Sro, spisová značka 20132/N 
Československá obchodná banka, a.s. 
4005170656/7500 

ďalej len "Zhotoviteľ" 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len "Zmluva" alebo "táto zmluva") je záväzok 
Zhotoviteľa vykonať dielo - realizačnú dokumentáciu pre stavbu: "Obytný súbor 
Štvorlístok" nachádzajúcu sa v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce. a odovzdať ho 
dohodnutým spôsobom, v dohodnutom čase a v dohodnutej forme Objednávateľov i , 

2.1 Zo strany objednávateľa je predmetom zmluvy záväzok Objednávateľa zaplatiť za 
vykonanie a odovzdanie diela Zhotoviteľovi odmenu (cenu za dielo) vo výške a spôsobom 
dohodnutým medzi zmluvnými stranamí v tejto zmluve. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že podľa ustanovení tejto zmluvy odovzdaný projekt 
prevezme, zaplatí za jeho dodan ie dohodnutú cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté 
spolupôsobenie. 

Č l. II I. 
Rozsah a obsah projektu 

3.1. Zhotovíteľ vypracuje realizačnú dokumentáciu pre stavbu "Obytný súbor Štvorlístok". 



Čl. IV. 
Spôsob vypracovania projektu stavby 

4.1.Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v šiestich vyhotoveniach . 
Na požiadanie objednávateľa , zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte 
za osobitnú úhradu. 

4.2 Pri vypracovaní projektu bude zhotovíteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
technické normy, dohody tejto zmluvy a bude sa riadiť východzimi podkladmi 
objednávateľa , odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami 
zmluvných strán o predmete diela. 

4.3. Pokiaľ v priebehu spracovania projektu budú uzavreté dohody medzí objednávatel'om 
a tretími osobami, týkajúce sa priamo alebo nepriamo predmetu plnenia , a tieto budú mať 
vplyv na cenu a termín plnenia , zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve 
cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia . 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pre vykonanie prác podľa tejto 
zmluvy potrebnú súčinnosť v objektívne potrebnom rozsahu pre riadne vyhotovenie Diela 
a jeho časti - predmetu Zmluvy. 

Čl. V. 
Doba plnenia 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu 
nasledovne: 
dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia v stupni stavby pre územné konanie : 

do 31 . 12. 2011 . 

5.2 . Uvedené lehoty zhotovenia jednotlivých dokumentácii - časti diela sú podmienené 
podpísaním zmluvy o dielo, obdržaním (v dohodnutých termínoch) kompletných podkladov 
objektívne potrebných pre vypracovanie jednotlivých dokumentácii a riadnym a včasným 
spolupôsobením objednávateľa pri zhotovení diela a jeho časti. 

5.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
projektu objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektov osobne 
objednávateľovi respektíve zaslaním poštou. 

Čl. VI. 
Spolupôsobenie a podklady objednávatel'a 

6.1 . Projekt podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá v súlade s podmienkami 
zmluvy podľa týchto podkladov objednávateľa : 
- geodetický elaborát - polohopis a výškopis - situácia územia stavby 
- inžiniersko-geologický prieskum lokality 
- údaje o pripravovanej prevádzke - charakter množstvo odpadov, dostupné údaje o 
prevádzke 
- požiadavky na riešenie stavby - sú určené v podkladoch pre verejné obstarávanie 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu plnenia poskytne 
zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä 
v odovzdaní doplňujúcich informácii , údajov, podkladov vyjadrení , výsledkov skúšok 
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a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Objednávateľ 
zodpovedá za to , že odovzdané podklady sú bez právnych vád . 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že predmet zmluvy vypracuje s odbornou starostlivosťou 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, záväznými technickými 
normami, pokynmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi 
a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a dotknutých osôb. 

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené vadami podkladov pre vykonanie diela, 
ktoré nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti v rozsahu dohodnutých prác zistiť . 

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 10 pracovných dní od vyzvania objednávateľom , 
poskytne objednávateľovi vyjadrenie k stanoviskám dotknutých orgánov, organizácií 
a osôb vydaných ku predmetnej projektovej dokumentácii. 

6.6. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia uzavreté dohody budú mať vplyv na 
cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu 
a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia. 

Čl. VI I. 
Cena plnenia a platobné podmienky 

7.1. Cena za celé dielo - predmet zmluvy, je stanovená dohodou ako pevná cena pre 
rozsah prác a za podmienok podľa tejto zmluvy, v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách 
vz. n. p. a Vyhl. 87/96 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách nasledovne: 

Celková cena diela : 
Cena bez DPH 59.790,- € 

(slovom : päťdes iatdeväťtisícsedemstodeväťdes iat Euro) 
DPH (20 %): 11 .958 € 
Cena vrátane DPH: 71 .748 € 

DPH bude pripočítaná k dohodnutej cene diela podľa platných predpisov v čase fakturácie. 
Súčasťou ceny je aj vykonávanie inžinierskych činností v rozsahu požiadaviek 
Objednávateľa pre každý stupeň projektovej prípravy. 

7.3. Objednávateľ sa zaväzuje faktúru uhradiť do 15 dní od jej doručenia . Objednávateľ 

môže do dátumu splatnosti faktúru vrátiť , ak neobsahuje náležitosti daňového dokladu. 

Č l. VII I. 
Miesto plnenia 

8.1. Miesto plnenia - zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela objednávateľovi na 
jeho adresu. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektov osobne objednávateľovi 
s potvrdením o prevzatí , respektíve zaslanie a doručenie dokumentácie poštou, 
zásielkovou službou. 



Čl. IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute za omeškanie zhotoviteľa dodať dielo 
v dohodnutej dobe vo výške 0,05 % denne z ceny diela lz ceny bez DPHI a úroku 
z omeškania za omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry vo výške 0,05 % denne 
z ceny nezaplatenej faktúry za dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú v budúcnosti v tejto 
veci inak. 

9.2 Nárok na úrok z omeškania , alebo zmluvnú pokutu je podmienený vystaven im 
samostatného dokladu (faktúry) . 

Čl. X. 
Záruka 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 2 rokov odo odovzdania diela 
objednávateľovi a ručí za to, že dielo bude vykonané v požadovanom rozsahu a kvalite 
podľa dodaných podkladov v súlade s platnými technickými normami a aktuálnymi 
predpismi . 

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli porušením jeho povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy o dielo. Nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poskytnutím chybných 
vstupných podkladov objednávateľa a zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho 
úsilia ich nevhodnosť zistiť a upozorniť na ne objednávateľa . 

Čl. XI. 
Ostatné zmluvné dojednania 

11.1 . V ostatných záležitostiach sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka . 

11 .2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a je uzatvorená na 
dobu určitú . Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa 
zákona č . 546/2010 Z.z .. 

11 .3. Zmluvné strany sa dohodli , že ich vzájomné právne vzťahy týkajúce sa Predmetu 
Zmluvy v období od 01 .04.2011 do dňa uzatvorenia Zmluvy sa budú riadiť touto Zmluvou. 

11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch . Každá zmena alebo doplnok k tejto 
zmluve musi byť vyhotovený v písomnej forme a podpísaný štatutárnymi zástupcami 
oboch zmluvných strán . 

11 .5 Podpísanim zmluvy prejavujú zmluvné strany bez nátlaku svoju slobodnú vôl'u, 
prehlasujú , že zmluvu pozorne prečítali a s jej obsahom súhlasia v celom rozsahu . 
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V Zlatých Moravciach, dňa .11. ... 12J.o.f1 V Zlatých Moravciach, dňa ./t!!...t..?11 

Mesto Zlaté Moravce C&D Construction&Development, s .r.o. 

Ing.Peter Lednár, CSC. 
primátor mesta ~E.S TO 

~( , 

~ '0 ,,{.;I.v / 
-'17'f.:: MO~r /" 

C&O Constructjon&Oevelopmen~ S-'-" . 

J.C. Hronského 15, 9 3 01 Zlaté (é! .Ice 
Tol.: +421 (O (005 8 2 

I 7 <":""'---. 

Ing. Já 
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