
ZMLUVA O DIELO 
2012/10/01 

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

Cl.1 

1.1 

1.2 

Zmluvné strany 

Objednávateľ : 

Sídlo : 

Zastúpený : 

Bankové spojenie: 

IČO: 

Kontaktná osoba: 

Zhotoviteľ: 

Bankové spojenie: 

číslo účtu : 

IČO: 

Tel/fax : 037/,7732908, 

Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad, ulica 1.mája č. 2 

953 01 Zlaté Moravce 

Dipl. Ing. Petrom Lednárom,CSc. primátorom mesta 

VÚB Zlaté Moravce, číslo účtu : 33422162/0200 

00308 676 DIČ : 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 IČ DPH : SK 1 028992657 

mobil : 0905 164056, e-mail : stefan.lisy@satronet.sk 

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 stavby : 

1. "Rozšírenie vozovky ulice M. Benku pre účely parkovania" 

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

2. "Verejné osvetlenie prepojenia MK S. Chalúpku -1. mája" 

pre potreby územného rozhodnutia 

Predmetom plnenia stavby "1" bude riešenie : 

- rozšírenia vozovky pre zriadenie parkovacích miest s kolmým radením 

- odvodnenia rozšírenej vozovky do terénu 

- vybúrania prevýšeného cestného obrubníka 

- opravy deformovaného krytu vozovky pod obrubníkom 

- osadenia nového obrubníka bez prevýšenia 

- trvalé dopravné značenie 

- dočasné dopravné značenie 
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Predmetom plnenia stavby "2" bude : 

Riešenie osvetlenia prepojovacej komunikácie medzi MK S. Chalúpku a MK 1. mája. 

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

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho dodanie a 

poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

2.4 V rámci spolupôsobenia poskytne objednávateľ zhotoviteľovi nasledovné podklady : 

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

základe ich vytýčenia v elektronickej forme a s hranicami číslami parciel 

Čl.3 Rozsah a obsah predmetu plnenia 

3.1 Projektová dokumentácia stavby "1" podľa tejto zmluvy je dokumentácia v rozsahu pre 
potreby vydania stavebného povolenia stavby a realizácie stavby. Projektová 
dokumentácia stavby "2" je dokumentácia pre potrebu vydania územného rozhodnutia. 
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 stavby "1" i stavby "2" podľa čl.2. 1 bude vypracovaná a dodaná 
v rámci dohodnutej ceny v papierovej forme v 6-tich vyhotoveniach a v elekronickej 
forme 1x 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 riadiť 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. 

Čl.5 Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia podľa 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 čl.5. 1 . 

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

5.3 Čas plnenia podľa čl. 5.1 platí v prípade poskytnutých podkladov objednávateľom 
uvedených v čl. 2.4 do termínu 10.10.2012 a predlžuje sa o čas dodania podkladov. 
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Čl.6 Cena plnenia, platobné podmienky 

6 1 Cena za zhotovenre predmetu zmluvy v rozsahu podla él 2 1 a él 3 tejto zmluvy Je 
stanovená vzáJomnou dohodou zmluvnych stran v zmysle zákona é 520/2003 Z z 
ktorým sa meni a doplna zákon NR SR c 18/1996 o cenach a étn í 

za DRS stavby "1": bez DPH 750 OO C DPH 20% 150.00 € vrátane DPH 900,00 € 
za DÚR stavby "2": bez DPH 80 OO C DPH 20% 16 OO C vrátane DPH 96,00 € 
S p o l u bez DPH 830 OO C DPH 20% 166 OOC vrátane DPH 966,00 € 

6 2 Podkladom pre uhradu ceny proJektoveJ dokumentácre budu dve faktury vystavené 
zhotovrtelom po vyhotovenr a dodaní projektovej dokumentácre stavby '1" a samostatne 
po dodaní DUR stavby "2" 

Faktury sú splatne do 14 dnr od rch dorutenra objednávatelovt (osobne. alebo 
doporučene pastou) 

6 3 V prípade že dójde k zrušenru alebo k odstúpenru od teJtO zmluvy z dôvodov na strane 
objednávatel'a bude zhotovrter práce rozpracované ku dňu zrušenra alebo odstúpenra od 
zmluvy fakturoval objednávatelovr vo vyške adekvátnej rozsahu prác vykonanych ku 
dňu zrušenra - odstupenta od tejto zmluvy (tJ podrelom z dohodnutej ceny) 

Čl.7 Zodpovednosť za vady a záruka 

7 1 Zhotovrtel zodpovedá zo zákona za vady predmetu drela 

7 2 Za vady ktoré sa prejavrlr v PD zodpovedá zhotovrtel rba vtedy ak boli spôsobené 
porušením Jeho povrnnostr 

7 3 Zhotovrtel' nezodpovedá za vady proJektoveJ dokumentácie spôsobene chybnýmt 
podkladmr an1 za vady ktoré neboli ním Lav1nené 

7 3 Pre prípad vady dohoduJu zmluvné strany právo objednávatela požadoval a pov1nnost 
zhotovrtela bezplatne odstranrt vady najneskor do 15 dní odo dňa rch uplatnen1a 
p1somnou výzvou 

7 4 Bod 7 1 neplat1 ak sa casom objektrvne zmen1a podmrenky pre vypracovanie predmetu 
zmluvy podla čl 2 

7 5 Zaruéná doba na vypracovanú PD trva do doby ukončenre realrzác1e stavby podla 
odovzdaneJ PD a zaé1na plynúf dnom odovzdanra PD obJednávatelovr 

čl.8 Majetkové sankcie 

8 1 Ak zhotov1tel nesplni predmet plnenra tejto zmluvy v termíne podra čl 5 má 
obJednávate! právo uttovat zmluvnú pokutu vo výške O 5% z fakturovaneJ ceny a to 
každý zapocaty tyždeň omeškan1a až do dňa jeJ splnenra 

8 2 Ak obJednávate! neuhrad1 faktury v leho e sp'atnost1. Je pov1nny zaplat1t zhotov1telov1 
úrok z omeškanra vo výške O 5% z fakturovaneJ ceny a to za každý započatý tyždeň 
omeškanra až do dňa uhradenia faktur 

8 3 Pok1al zhotovrtel neodstráni vady v term1ne podl'a ž 7 3 te1to zmluvy Je pov1nny zaplatrt 
obJednávatelovl zmluvnu pokutu vo vyške 33 C za kazdy deň omeškanra 
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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 Zhotovitel' 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 podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

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 zhotoviteľ. 

V Nitre, dňa 04.10.2012 

za zhotoviteľa : 

Ing. štefan Lisý 

Ing. štefan LISÝ 
ASI Inžinierske stavby 

Dunajská 18,94911 NITRA 
IGO 18 024 980 

V Zlatých Moravciach, dňa 

primátor mesta 


