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ZMLUVA O DIELO č.2/10/2012 

SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT 

AKCIA 

REKONŠTRUKCIA VONKAJŠEJ A VNÚTORNEJ 

KANALIZÁCIE- PAVILÓN "A"a "8" 

ZŠ MOJMÍROVA ULICA, ZLATÉ MORAVCE 

L. MIKULÁŠ 10. 20 12 i 
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ZMLUVA O DIELO č . 2/10/2012 

NA DODÁVKU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
UZATVORENÁ V ZMYSLE §536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 

č. 513/1991 Zb. 

1 . ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávate!' 

Zastúpená 

Bankové spojenie 
Čís lo účtu 
IČO 
D IČ 

1.2 Zhotovitel' 

Bankové spojenie 

Číslo účtu : 
IČO 
D IČ 
Mobil 
Mail 

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

2.1 Názov stavby: 

Mesto Zlaté Moravce 
ul. 1.mája 2 95301 Zlaté Moravce 
Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc 
Primátor mesta 

VÚB Nitra 
33422162/0200 
00308676 
2021058787 

Irena Hudečková 

ul. Kuzmányho 15 
031 01 Lipt . Mikuláš 

TATRA BANKA 
pobočka Lipt Mikuláš 
26 11 65 21 70 l 11 oo 
40 004 295 
1021605959 
0903 189 931 
l r. hudeckova@gmail. com 
hudecek@mag-netsk 

Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej kanalizácie - ZŠ Mojmirova ulica Zlaté 
Moravce. 

Objekty : 
SO 01 - Rekonštrukcia vnútornej ležatej kanalizácie Pavi lón "A"- ZŠ Mojmírova ulica 
Zlaté Moravce. 
SO 02 - Rekonštrukcia vnútornej ležatej kanalizácie Pavilón "B"- ZŠ Mojmirova 
ulica Zlaté Moravce. 
SO 03- Rekonštrukcia vonkajšej kanal izácie- ZŠ Mojmírova ulica Zlaté Moravce. 



3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom zmluvy Je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 
špecifikovanej v článku 2 tejto zmluvy v rozsahu pre realizáciu rekonštrukcie a pre 
vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Ide o rekonštrukciu ležatých 
zvodových kanalizačných potrubí v pavilónoch "A" a ,.B" v rozsa hu - výmena 
ležatých zvodov kanalizácie pod podlahou prízemia WC chlapci a WC d ievčatá , 

vrátane novej dlažby a nové nesenie vonkajšej kanalizácie z Pavi lóna "A", 
v areáli ZŠ Zlaté Moravce. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj rozpočet . 

3.2 Práce uvedené v článku 3.1 vykoná zhotovitel' s odbornou starostlivosťou , 
v zmysle príslušných zákonných /Stavebný zákon/ a technických /EN, STN/ 

predpisov a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3.3 Objednávate!' sa zaväzuje tieto práce prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela 
podl'a č lánku 72 tejto zmluvy. 

4. SPÔSOB A ROZSAH VYPRACOVAN IA DIELA 

4. 1. Projektová dokumentácia zdravotechnickej inštalácie ( ležatá kanalizácia ) 
a prípojok pre stavbu " Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej kanalizácie - ZŠ 
Mojmírova ulica Zlaté Moravce " bude spracovaná do stavebných výkresov , 
ktoré si projektant sám skreslí do elektronickej podoby. 

4.2. Dielo vypracuje zhotovitel' v zmysle dohodnutých prác a dodá ho 
objednávatel'ovi v 6 pa ré + 1 x v elektronickej forme v identických vyhotoveniach, 
v zmysle zmluvy. 

4 .3 Zhotovitel' splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením 
a odovzdaním objednávatel'ovi. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený 
záznam, ktorý podpíšu zástupcovia oboch strán. 

5. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁ V A TEĽA. 

5.1 Objednávate!' poskytne zhotovitel'ovi pôvodnú projektovu dokumentáciu 
objektov, pôdorysné zameranie skutkového stavu objektov v ktorom sa bude 
realizovať rekonštrukcia , výškové zameranie terénu a vonkajšej kanalizácie, 
technické informácie o existujúcich zariadeniach v riešenom objekte ZŠ a podá 
dop lňujúce informácie podl'a požiadaviek zhotovitel'a neodkladne. 

5.2 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických -
- za objednávatel'a - Bc. Štefan Nociar , Ing. Marián Zuzčák, Ing. Erich Šegeda, 

-za zhotovitel'a - Irena Hudečková 

.., 
_) 



6. TERMÍN PLNENIA 

6.1 Termín plnenia predmetu zmluvy : Realizačná dokumentácia: do 30. 11 . 2012 

6.2 Ak zhotovite l' pripraví dielo alebo dohodnutú časť na odovzdanie pred 
dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávate!' toto dielo prevziať aj v skoršom 
termíne. 

6.3 Dodržanie času plnen ia zo strany zhotovite l'a je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávatel'a v tejto zmluve. 

7. CENA ZA DIELO A SPÔSOB PLATBY 

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zm luvy v rozsahu č 1.3 tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/ 1 996 Z.z. o cenách v súlade 
s výmerom MF SR č.R-3/1996 zo dňa 17.07.1996 a prí lohy k uvedenému Výmeru. 

7.2 Cena za dielo je dohodnutá vo výške ( podl'a predloženej cenovej ponuky ) 
3 600,- € slovom : tritisícšesto euro ( zhotovitel'- projektant nie je platcom DPH ) 

7.3 Dohodnutá cena budú fakturovaná : Po odovzdaní projektovej dokumentácii a 
po podpísaní expedičného listu objednávatel'om vo výške podl'a čl. 7.2 
Dohodnutá cena podl'a bodu 7.2 zahŕňa v sebe 6 pare čistopisu a 1 x vyhotovenie v 
elektronickej forme. Naviac vyhotoven ia sú nad rámec dohodnutej ceny. 

8. PLATOBNÉ PODMIENKY 

8.1 . Zo strany zhotovitel'a bude vyhotovený daňový doklad - faktúra na sumu 
v zmysle článku 7.2 tejto zmluvy. Faktúra bude vystavená a bude obsahovať všetky 
ná ležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom . 

8.2 Podkladom pre úhradu ceny podl'a článku 7.2 za projekt bude expedičný list 
potvrdený objednávatel'om a faktúra zhotovitel'a doručená objednávatel'ovi. 
Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. Faktúra je 
uhradená dňom odpísania finančnej čiastky z účtu odberatel'a. 

8.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 
objednávatel'a, bude zhotovitel' práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia fakturovať objednávatel'ovi vo výške percentuálneho rozpracovania 
projektu a preukázaním nákladov, s následným odovzdaním diela v jednom 
vyhotovení. 

9. ZÁRUČNÁ DOBA -ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Zhotovitel' zodpovedá za to , že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a tejto 
zmluvy, príslušných právnych a technických predpisov a že bude mať vlastnosti 
dojednané v tejto zmluve. 
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9.2 Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania 
objednávatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotovitel' iba vtedy, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností . 

9.3 Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhod nosť, prípadne na to upozornil objednávatel'a 
a ten na ich použití trval. 

9.4 Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávatel'a požadovať 
a povinnosť zhotovitel'a poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného 
dojednania nie je vylúčená. Zhotovite l' sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez 
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. 

1 O. ZMLUVNÉ SANKCIE 

10.1 Objednávate!' má právo účtovať zhotovitel'ovi pri nedodržaní termínu predmetu 
tejto zm luvy zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškan ia. 

10.2 Zhotovitel' má právo pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtovať 

objednávatel'ovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. 

11.1 Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom podpísania oboma zmluvnými 
stranami. 
11 . 2 Zmeny a doplnky budú riešené v písomnej forme ako dodatok k tejto 
zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami . 
11.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch , z ktorých Objednávate !' 
dostane tri rovnopisy, Zhotovitel' jeden rovnopis. 
11. 4. Zmluvné strany vyhlasujú , že zmluvu prečítali , riadne sa oboznámili 
s jej obsahom a na znak súhlasu a prejavu slobodnej a vážnej vôle ju 
v l astnoručne podpisujú. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.10.2012 

Za objednávatel'a: 
Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Led nár, CSc., primátor 

V Lipt. Mikuláši dňa 25.10.2012 

Za zhotovitel'a: 
Irena Hudečková 

IRENAHUDEČK-""' JA. 
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