
ZMLUVA O DIELO č. 2014 - 07 
uzavretá v zmysle ustanovenia§ 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb; v platnom znení (ďalej len 

„Obchodný zákonník"); ďalej len „Zmluva". 

Čl.1. Zmluvné Strany 

A. OBJEDNÁVATEĽ Mesto Zlaté Moravce 

Ing. Peter LEDNÁR, CSc. Primátor mesta V zastúpení 

Adresa Mestskýúrad ulica 1. Mája 2 953 01 ZLATÉ MORAVCE 

Bank. spojenie 
Číslo účtu 
IBAN: 
IČO (DIČ, IČ DPH) 

B. ZHOTOVITEĽ 

: VÚBa.s. 
33422162/0200 
SK22 0200 0000 0000 33422162 
00308676 

DEPONIA SYSTEM s.r.o. 
Zastúpený Ing. Miloslav Pešek, konateľ spoločnosti 

Ing. Bohuslav Katrenčík, konateľ spoločnosti 

Adresa Holíčska 13, 851 05 Bratislava 
Tel./Fax 02 / 5564 2811 
IČO, (DIČ, IČ DPH): 313 73 089 (2020319972, SK2020319972) 
Zapísaný v OR: Okresný súd BA 1., oddiel : Sro, vložka 7054 I B 
Bank. spojenie Tatra banka a.s. Bratislava 
Číslo účtu 2629190701/1100 
Osoby oprávnené jednať : Ing. Miloslav Pešek, Ing. Bohuslav Katrenčík 

Čl. 2. Predmet zmluvy a rozsah diela 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve vykoná vypracovanie 
dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu : 

„Zlaté Moravce skládka odpadov , II. etapa " 

2.2. Rozsah a obsah riešenia 
Podrobný rozsah a obsah riešenia diela je určený návrhom rozšírenia skládky v rozsahu II. etapy 
a súvisiacich objektov, podľa Dokumentácie pre územné konanie: „Zlaté Moravce skládka 
odpadov, 11~ etapa" Arch.č.: 23-DUR-2014 ajej príloh. 
Súčasťou diela je aj dokumentácia - Uzatvorenie a rekultivácia skládky. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do dokumentácie zapracuje prípadné objektívne oprávnené pripomienky 
a požiadavky k riešeniu z povoľovacieho konania pre vydanie územného rozhodnutia. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuie, že poskytne objednávateľovi dohodnuté spolupôsobenie, ktorého 
súčasťou je aj súčinnosť pri získaní stavebného povolenia a súčinnosť pri vykonaní stavby podľa 
projektu (dozor projektanta). 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo, resp. jeho kompletné časti podľa tejto zmluvy, riadne 
prevezme a uhradí cenu za vyhotovenie podľa podmienok zmluvy. 

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 
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Čl. 3. Čas a spôsob plnenia diela 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo a jeho časti v dohodnutom rozsahu a obsahu 
nasledovne: 

Projekt stavby pre stavebné povolenie podľa čl. 2. zmluvy : 
Termín: 4 týždne odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

3.2 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu 
objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie zaslanie na adresu objednávateľa poštou a obdržanie 
dokumentácie objednávateľom v dohodnutom termíne, respektíve osobné odovzdanie a prebratie 
diela. 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 
3.3 Dokumentácie budú vypracované a dodané v rámci dohodnutej ceny nasledovne: 

dokument.ácia pre stavebné povolenie : 6 ks čistopisov 
prepočet nákladov, rozpočet stavby 4 ks čistopisov + 1 ks el. forma 
výkazy výmer (prázdny rozpočet) 4 ks čistopisov+ 1 ks el. forma 

Na základe písomnej objednávky objednávateľa, zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia 
v požadovanom počte za osobitnú úhradu. 

3.4. Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia 
tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni, podpísaných počas 
spracovávania projektu a vyjadreniami verejno-právnych orgánov a organizácii. 

Čl. 4. Cena za dielo 

4.1 Cena za celé dielo - predmet zmluvy, je stanovená dohodou ako pevná cena pre rozsah prác a 
za podmienok podľa tejto zmluvy (na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto 
zmluvy), v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v neskorších právnych predpisov, nasledovne: 

Cena bez DPH: 18 200,00 EUR 
DPH/ 20% : 3 640,00 EUR 
Cena celkom : 21 840,00 EUR 

(slovom: Dvadsat)edentisícosemstoštyridsať EUR) 

4.2 DPH bude pripočítaná k dohodnutej cene diela podľa platných predpisov v čase fakturácie. 

Čl. 5. Poskytnutie preddavkov a platobné podmienky 

5.1 Dielo bude vykonané bez poskytnutia preddavkov. Práce budú fakturované do 14 dní od ich 
ukončenia a odovzdania. 

5.2 Doba splatnosti faktúry je 20 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení. Objednávateľ bude oprávnený vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ak 
nebude obsahovať príslušné náležitosti a prílohy uvedené v zmluve alebo stanovené zákonnými 
normami. 
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5.4 Ak faktúra nebude spÍňať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru 
vrátiť zhotoviteľovi k oprave, pričom od doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota 
splatnosti. V tomto prípade Objednávateľ nie je v omeškaní s platbou faktúry. 

ČL 6. Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 

6.1 Podklady potrebné pre návrh riešenia, ich doplnenie na základe objektívnej potreby, resp. 
žiadosti dotknutých orgánov a organizácii v procese schvaľovania, ako aj iné dokumentácie, 
odborné posudky, prevádzkové poriadky, prípadné požiadavky dotknutých subjektov nad rámec 
dokumentácie pre jednotlivé stupne prípravy nie sú súčasťou diela. 

6.2 Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu podľa podkladov objednávateľa pre vykonanie 
diela, pričom objednávateľ zodpovedá za ním zabezpečené podklady, ich vady, aktuálnosť a 
kompletnosť. 

6.3 Ako podstatné pre zhotovenie diela sa pokladajú hlavne nasledujúce podklady : 
Dokumentácia pre územné konanie, požiadavky z územného konania, 
zamerania územia skládky so zakreslením parciel a hraníc pre územie výstavby, identifikáciou 
sieti a objektov, ktoré má návrh riešenia rešpektovať, 
geometrický plán územia s výpisom z evidencie nehnuteľnosti, 
vykonané inžiniersko - geologické prieskumy v lokalite, pričom doplnkový prieskum zabezpečí 
objednávateľ , 
údaje o investorovi a území potrebné pre vypracovanie riešenia a projektovej dokumentácie, 
požiadavky investora na riešenie, 
pre riešenie nie sú objednávateľom stanovené žiadne obmedzujúce podmienky z titulu 
inžinierskych sieti, objektov alebo iných záujmov. 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí potrebných 
doplňujúcich údajov, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých objektívna potreba vznikne v 
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 3 dní od jeho 
vyžiadania, respektíve v dohodnutej lehote, ak sa jedná o spolupôsobenie, ktoré nemôže objektívne 
zaobstarať v lehote 3 dní. 

Čl. 7. Záruka, zmluvné pokuty 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady vzniklé po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa, prípadne zhotoviteľ na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7 .3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady 
projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej prevzatej písomnej reklamácie 
objednávateľom s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá 
a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú 
reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. 
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7.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute a úroku z omeškania pre dodan1'
úhrady faktúr vo výške 0,5 % denne z ceny diela /z ceny bez DPH/, ak sa zmluvné s .... 
nedohodnú v budúcnosti v tejto veci inak. 

7.5 Nárok na úrok z omeškania, alebo zmluvnú pokutu je podmienený vystavením samostatného 
dokladu (faktúry). Zmluvné strany sa dohodli, že právo na uplatnenie úroku z omeškania, alebo 
zmluvnej pokuty, je možné uplatniť objednávateľom najneskôr do 30 dní od ukončenia a prevzatia 
diela, alebo zhotoviteľom najneskôr do 30 dní od uhradenia ceny diela. 

Čl.8. Zmeny, doplnky a zrušenie zmluvy 

8.1 Strana, ktorá navrhuje zmenu doplnenia, alebo zrušenie zmluvy, je povinná odovzdať písomne 
svoj odôvodnený návrh v primeranej lehote druhej strane vo forme dodatku zmluvy o dielo. K 
návrhom dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 1 O dní od obdržania 
návrhu. Počas tejto doby je návrhom viazaná strana, ktorá návrh podala. 

Čl. 9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, pre zmluvný vzťah platia predpisy Obchodného 
zákonníka a jeho dodatkov. 

9.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa 
za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je vydanie právoplatného územného rozhodnutia na 
objekt „Zlaté Moravce skládka odpadov, II. etapa". 

9.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
zabezpečenia prípravy a realizácie predmetnej stavby. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na 
využívanie tretím osobám, je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije 
objednávateľ tento projekt na iné účely, než vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má 
zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia 
mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody. 

9.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve 
vyhotovenia. Prílohou č. 1 zmluvy je: Cenová ponuka objednávateľa na vyhotovenie diela. 

9.5 Podpísaním zmluvy prejavujú zmluvné strany bez nátlaku svoju slobodnú vôľu, prehlasujú, že 
zmluvu pozorne prečítali a s jej obsahom súhlasia v celom rozsahu. 

V Zlatých Moravciach, dňa: 

Objednávateľ: 2 7. NOV. 2014 

Zmluva o dielo č.: 2014 -07 

V Bratislave, dňa 11.11. 2014 

Zhotoviteľ: 13 
161 05 Bratislava 

Ing. Bohuslav Katrenčík 
Konateľ spoločnosti 
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