
ZMLUVA O DIELO č.: ............ . 
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ) 

1.1 Objednávate!': 

ČLÁNOK l. 

Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
Zastúpený : Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
Adresa : 
IČO : 

Mestský úrad, 1. Mája č . 2, 953 33 Zlaté Moravce 

oo 308 676 
DIČ : 2021058787 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu 

ďalej len .,Objednávateľ" 

1.2 Zhotovitel': é?l tt_;;- ./ ;;?, . {), 

So sídlom: .;vi"/'/ A "' G 1 8'-1 ~o l ('l 1 TI<. .;4 
štatutárny zástupca: l /Ý v A" eH. r!T?f/ý/ lv! v 
IČO : itt.~S-22 'l qt; 
IČ DPH : ,Je :202 2 ::f 2. SO ~ f> 
Obchodný register : 0~-<,Rc.f .!v'?> N 1r t:... 1 tľ:)iJic L 
Bankové spojenie: O,j.fl.f ti'J1rJ /P&OO .... ~ 
Číslo účtu : ./L- Pvc Nik~ .;?tJ"{ / ICL lY .,f 

ďalej len .,Zhotoviteľ" 

Čl. ll. 
Predmet zmluvy 

/ro l ~-' L .. ~J! ;>l 

/V/7/2 t4 

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len .,Zmluva" alebo "táto zm luva") je 
záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo - projektovú dokumentáciu pre vydanie 
stavebného povolenia 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 Objednávateľovi . 

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 stranami v tejto zmluve. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že podľa ustanovení tejto zmluvy odovzdaný projekt 
prevezme, zaplatí za jeho dodanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi 

dohodnuté spolupôsobenie. 



Čl. 111. 
Rozsah a obsah projektu 

3.1. Zhotoviteľ vykoná vypracovanie proJektovej dokumentácie pre vydanie 
stavebného povolenia pre zabezpečenie vyjadrenia príslušných orgánov 
a organizácií štátnej správy a dotknutých správcov inžinierskych sietí. Predmetom 
nie je majetkovoprávne vysporiadanie územia, ale stavba bude umiestnená na 
pozemkoch , určených Objednávateľom . 

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 zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné 
predpisy, technické normy, dohody tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími 
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 medzi 
objednávateľom 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. Zhotoviter sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu 
a obsahu nasledovne: 
dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia: do 20. 1. 2012. 

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 objednávatera 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. Vl. 
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 - polo hop is 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 
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 1 O 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. VIl. 
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 v z. n. p. a Vyhl. 87/96 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách 
nasledovne: 

Celková cena diela : ŕ --1 l' il ll;- & 
Cena bez DPH : SJ 1-101 ..- € (slovom: 
DPH (20 %): 11'/!f'-1;- € 
Cena vrátane DPH: 1 { llflt; ..-€ 

Euro) 



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. 546/201 O 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 riad iť 
touto Zmluvou. 

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

11 .5 Podpísaním zmluvy prejavujú zmluvné strany bez nátlaku svoju slobodnú vôľu , 
prehlasujú, že zmluvu pozorne prečítali a s jej obsahom súhlasia v celom rozsahu . 

Mesto Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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