
ZMLUVA O DIELO 
2012/10/03 

podľa paragrafu 536 a ostat. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. na vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby 

Čl.1 

1.1 

1.2 

Zmluvné strany 

Objednávateľ : 

Sídlo : 

Zastúpený : 

Bankové spojenie: 

číslo účtu : 

IČO: 

DIČ : 

Kontaktná osoba: 

Zhotoviteľ: 

Bankové spojenie: 

číslo účtu : 

IČO : 

IČDPH : 

Tel : 037/7732908 

e-mail : 

Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad, ulica 1.mája č. 2 

953 01 Zlaté Moravce 

Dipl. Ing. Petrom Lednárom,CSc. primátorom mesta 

VÚB Zlaté Moravce 

33422162/0200 

00308 676 

2021058787 

Bc. štefan Nociar 

Ing. štefan Lisý , autorizovaný stavebný inžinier 

Dunajská č. 18 

949 11 Nitra 

Tatra Banka a.s. pob. Nitra 

2621290388/11 oo 
18024980 

SK 1 028992657 

mobil : 0905164056 

andrej .molna6@yahoo.com 

Čl.2 Predmet plnenia zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a vykoná v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu 

v textovej a výkresovej forme pre stavbu : 

"Dobudovanie parkovacích miest na Hviezdoslavovej ul. Zlaté Moravce" 

pre potreby stavebného povolenia a realizácie, vrátane výkazu výmer a rozpočtu 

Predmetom plnenia bude riešenie : 

- dobudovanie parkovacích miest miest s kolmým radením 

- dobudovanie parkovacích miest v pozdfžnom radení 

- oprava deformovanej vozovky na ploche križovatky s MK k bytovému domu 
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-oprava chodníka dotknutého rozšírením parkovacích miest 

- dočasné dopravné značenie 

2.2 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.3 Objednávate!' sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho dodanie a 

poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

2.4 V rámci spolupôsobenia poskytne objednávateľ zhotoviteľov i nasledovné podklady : 

polohopis a výškopis územia oboch stavieb so zakreslenim priebehu inž. sietí na 

základe ich vytýčenia v elektronickej forme s hranicami a číslami parciel 

Čl.3 Rozsah a obsah predmetu plnenia 

3.1 Projektová dokumentácia stavby podľa tejto zmluvy je dokumentácia v rozsahu pre 
potreby vydania stavebného povolenia stavby a realizácie stavby. Súčasťou stavieb 
nebude inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín určených na likvidáciu, ani 
objekt sadových úprav. 

Čl.4 Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

4.1 Projektová dokumentácia podľa čl.2 . 1 bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej 
ceny v papierovej forme v 6-tich vyhotoveniach a v elekronickej forme 1 x na CD. Na 
požiadanie zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia za osobitnú úhradu. Výkazy výmer budú 
dodané v šiestich vyhotoveniach, rozpočty vo dvoch vyhotoveniach a taktiež 1 x na CD. 

4.2 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne platné 
predpisy, technické normy, dohody tejto zmluvy a bude sa r iadiť podkladmi a dodanými 
stanoviskami od objednávateľa . 

4.3 Pokiaľ v priebehu spracovania PD budú mať nové požiadavky objednávateľ a nové 
dohody a vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k 
tejto zmluve cenu a termín plnenia. 

ČI.S Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia podl'a čl. 2 . 1 a v rozsahu a 
obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy v termíne : 

do 30.11.2012 

Predmet plnenia je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 
dokumentácie na adresu sídla objednávateľa. Odovzdanie môže byt' osobné s 
potvrdením, alebo zaslaním poštou najneskôr do termínu podľa č1. 5 . 1 . 

5.2 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie PD iba v prípade, pokial' nie je zhotovená 
v rozsahu tejto zmluvy. 

5.3 čas plnenia podl'a čl. 5.1 platí v prípade poskytnutých podkladov objednávateľom 
uvedených v čl. 2.4 do termínu 10.10.201 2 a predlžuje sa o čas dodania podkladov. 
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Čl.6 Cena plnenia, platobné podmienky 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a čl.2 . 1 a čl.3 tejto zmluvy je 
stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.520/2003 Z.z., 
ktorým sa mení a dopÍňa zákon NR SR č. 18/1996 o cenách a čini : 

bez DPH : 700,00 € 

DPH 20% : 140,00 € 

vrátane DPH : 840,00 € 

6.2 Podkladom pre úhradu ceny projektovej dokumentácie bude faktúra vystavená 
zhotoviteľom po vyhotovení a dodaní projektovej dokumentácie stavby. Faktúra je 
splatná do 14 dní od ich doručenia objednávateľovi (osobne, alebo doporučene poštou). 

6.3 V prípade že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa , bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od 
zmluvy fakturovať objednávatel'ovi vo výške adekvátnej rozsahu prác, vykonaných ku 
dňu zrušenia- odstúpenia od tejto zmluvy (t.j. podielom z dohodnutej ceny). 

Čl. 7 Zodpovednost' za vady a záruka 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá zo zákona za vady predmetu diela. 

7.2 Za vady ktoré sa prejavili v PD zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie spôsobené chybnými 
podkladmi, ani za vady ktoré neboli nim zavinené. 

7.3 Pre prípad vady dohodujú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 
zhotoviteľa bezplatne odstrániť vady najneskôr do 15 dní odo dňa ich uplatnenia 
písomnou výzvou. 

7.4 Bod 7.1 neplatí, ak sa časom objektívne zmenia podmienky pre vypracovanie predmetu 
zmluvy podľa čl.2 . 

7.5 Záručná doba na vypracovanú PD trvá do doby ukončenie realizácie stavby podľa 
odovzdanej PD a začína plynúť dňom odovzdania PD objednávateľovi. 

či.S Majetkové sankcie 

8.1 Ak zhotoviteľ nesplni predmet plnenia tejto zmluvy v termíne podl'a čl. 5, má 
objednávate!' právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z faktúrovanej ceny a to 
každý započatý týždeň omeškania až do dňa jej splnenia. 

8.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,5% z faktúrovanej ceny a to za každý započatý týždeň 
omeškania až do dňa uhradenia faktúr. 

8.3 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa ž. 7.3 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 O € za každý deň omeškania 
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Čl.9 Všeobecné dohody 

9.1 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy pre všetky činnosti s pojené 
s financovaním, prípravou a realizáciou stavby. Jeho iné využitie a poskytnutie tretím 
osobám je podmienené písomným súhlasom zhotoviteľa . 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD bude spracovaná v súlade s platnými STN a obsah 
PD bude v súlade s dojednaným obsahom v náležitostiach pre potreby vydania 
stavebného povolenia a realizácie stavby. 

Čl.1 O Záverečné ustanovenia a riešenie sporov 

10.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke 
objednávateľa. 

10.2 Zmluvu možno meniť iba písomnou formou číslovaných dodatkov, ktoré budú podpí

sané zástupcami oboch strán. 

10.3 Prípadné spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo zmluvných vzťahov budú 

riešené predovšetkým vzájomnou dohodou. 

10.4 Zmluva má štyri strany a je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má 

povahu originálu. Po jej podpísaní tri obdrží objednávateľ a jednu zhotovite ľ. 

V Nitre, dňa 23.10.2012 

/hQ. ~tefan LISÝ 
ASI lnfinierske stavby 

DunaJská 18, 949 11 NITRA 
lčo: 1s 024 sao 

za zhotoviteľa : 

Ing. štefan Lisý 

autorizovaný stav.inžinier 

V Zlatých Moravciach, dňa 

za objednávateľa : 

Dipl. Ing. Peter Lednár CSc. 

primátor mesta 


