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ZMLUVA O DIELO 

 

podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 

 a § 631 - 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ  Obec Zborov        

    Zastúpená:  

    Osoba oprávnená na jednanie 

    vo veciach zmluvy  : Ján Lukáč – starosta obce 

    v technických veciach              : Milan Sliva 

    Sídlo    : Obecný úrad, Lesná 10, 086 33 Zborov 

    Bankové spojenie  : VÚB Bardejov 

    číslo účtu   : SK46 0200 0000 0000 0072 6522 

    IČO    : 322741 

    DIČ    : 2020624804 

    Telefón                : 054/4798607    

    E-mail    : starosta@zborov.sk 

    (ďalej len objednávateľ)  

 

1.2 Zhotoviteľ    Ing. Vladislav Slosarčik, autorizovaný stavebný inžinier  

    Zastúpený   : Ing. Vladislav Slosarčik 

    Osoba oprávnená na jednanie 

    vo veciach zmluvy  : Ing. Vladislav Slosarčik 

    v technických veciach :    Ing. Vladislav Slosarčik 

    Sídlo    : Hniezdne  č. 458,  065 01 Hniezdne  

    Bankové spojenie  : Slovenská sporiteľňa 

    IBAN    : SK41 0900 0000 0001 0387 3752 

    IČO    : 33 069 123 

    DIČ    : 1023705639 

    IČ DPH   : SK1023705639 

    Mobil    : 0903 492 475 

    E-mail    : vladislavslosarcik@zoznam.sk 

    (ďalej len autor) 

 

 

2. Predmet zmluvy 

 

2.1 Autor sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

 objednávateľa projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby na stavbu:  

 

„Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov “ 

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu pre realizáiu stavby prevezme, 

 zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dojednané v tejto 

 zmluve. 
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3. Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 

3.1 Projektová dokumentácia bude spracovaná vo výkonovej fáze 2 – Projektová dokumentácia stavby pre 

 realizáciu stavby. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby v rozsahu podľa bodu 3.1. 

 tejto zmluvy. 

3.3.       Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu stavby v súlade s predmetom zákazky 

 výzvy na základe ktorej je výsledkom táto zmluva.  

3.4. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude dopracovaním projektovej dokumentácie pre 

 stavebné povolenie. 

  

4. Spôsob vypracovania predmetu zmluvy 

 

4.1 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej ceny v 6-tich  vyhotoveniach – 

 technické správy, výkresová dokumentácia, rozpočet, výkaz výmer, 1 ks CD PD. 

 4.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 

 dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi  objednávateľa, odovzdanými ku dňu 

 uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami 

 verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

 

5. Čas plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy 

 v termíne do 31.12.2018. 

5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto 

 zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 

 splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním  dokumentácie 

 stavby v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa 

 rozumie  osobné odovzdanie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.  

 

6. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

6.1 Projektovú dokumentáciu stavby podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov 

 objednávateľa: 

- výzva na predkladanie ponúk, 

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie stavby poskytne zhotoviteľovi v rozsahu 

 nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich  údajov, upresnení 

 podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia  tejto zmluvy. Toto 

 spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní od zistenia závažných  skutočností 

 rozhodujúcich pre zhotovenie predmetu zmluvy. 

6.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 

 

7. Cena a platobné podmienky 

 

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 a 4 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v 

 zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

7.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy je celkom 11 880,00 EUR s DPH.  

7.3 Sadzba DPH 20 % bude účtovaná k uvedenej cene v sume 1 980,00 EUR. 

7.4 Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy 

 bude faktúra vystavená zhotoviteľom pri dodaní projektovej dokumentácie v zmysle čl.  5 tejto zmluvy. 
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7.5 Faktúra bude splatná v lehote do 15 dní od jej doručenia objednávateľovi (doporučene), resp. osobného 

 odovzdania s potvrdením o jej prevzatí, nie však skôr ako dôjde k prevzatiu vypracovanej projektovej 

 dokumentácie objednávateľom. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa 

 v prospech účtu zhotoviteľa. Tým je do doby pripísania dlžnej sumy na účet  zhotoviteľa vylúčená aplikácia 

 § 339 ods. 2 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

7.6 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, fakturovať objednávateľovi vo výške 

 rozpracovanosti diela za podmienky, že do toho času zhmotnená práca zhotoviteľa sa stane majetkom 

 objednávateľa. 

 

8. Zmluvné sankcie 

 

8.1 Ak zhotoviteľ nevypracuje a nedodá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v bode 3.1 tejto 

 zmluvy a spôsobom podľa čl. 4 tejto zmluvy v termíne uvedenom v bode 5 tejto zmluvy, alebo ak v záručnej 

 dobe zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela, vzniká objednávateľovi voči  zhotoviteľovi právo uplatniť si 

 ako druh sankcie úroky z omeškania vo výške 0,05 % z  ceny uvedenej v bode 7.2 tejto zmluvy za každý aj 

 začatý deň omeškania.  

8.2 Ak zhotoviteľ nevypracuje a nedodá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v bode 3.2 tejto 

 zmluvy a spôsobom podľa čl. 4 tejto zmluvy v termíne uvedenom v bode 5 tejto zmluvy, alebo ak v záručnej 

 dobe zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela, vzniká objednávateľovi voči  zhotoviteľovi právo uplatniť si 

 ako druh sankcie úroky z omeškania vo výške 0,05 % z  ceny uvedenej v bode 7.6 tejto zmluvy za každý aj 

 začatý deň omeškania.  

8.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru podľa bodu 7.2 tejto zmluvy v termíne uvedenom v bode 7.5. tejto 

 zmluvy, vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi právo uplatniť si ako druh sankcie úroky z omeškania vo 

 výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 7.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň  omeškania.   

8.4 Ak objednávateľ neuhradí faktúru podľa bodu 7.2 tejto zmluvy v termíne uvedenom v bode 7.5. tejto 

 zmluvy, vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi právo uplatniť si ako druh sankcie úroky z omeškania vo 

 výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 7.6 tejto zmluvy za každý aj začatý deň  omeškania.   

 

9. Zodpovednosť za vady a záruka 

 

9.1 Pre záruku a kvalitu diela platia primerane ustanovenia občiansko-právnych predpisov. 

9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

 objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

 prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

9.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a 

 povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu 

              zmluvy   odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

9.4 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

 zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu autora uvedeného v čl. 1 tejto  zmluvy. 

9.5 V prípade vzniku škody budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa príslušných právnych 

 predpisov.    

 

10.  Zmena záväzku a licenčné podmienky 

 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy 

 zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky 

 objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením 

 jeho povinnosti poskytnúť spolupôsobenie, dojednané v tejto zmluve. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď po uzatvorení zmluvy vzniknú nové 

 nepredvídané požiadavky objednávateľa na doplnenie obsahu stavby, alebo ak  objednávateľ nebude môcť 

 zabezpečiť dohodnuté spolupôsobenie. 

10.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, na všetky známe spôsoby 

 použitia diela a na celú dobu trvania autorských práv k dielu. Odmena za licenciu je zahrnutá v cene za dielo 
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 podľa čl. 7. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie, 

 s čím autor podpísaním tejto zmluvy vyjadruje súhlas.  

10.5 Udelením nevýhradnej licencie objednávateľovi nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý 

 nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe. 

 

11.  Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 

11.2 Táto zmluva zaniká: 

11.2.1 Splnením predmetu zmluvy v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a jeho odovzdaním a prevzatím  

 medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

11.2.2 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

11.3 Túto zmluvu je možné meniť len po dohode oboch zmluvných strán, a to písomne formou dodatku k tejto 

 zmluve. 

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a 

 zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

11.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po      

dni jej zverejnenia povinnou osobou. 

11.6 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej  obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená pod  nátlakom, ani 

 za iných zjavne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

  V Zborove dňa 8.11.2018   V Zborove dňa  8.11.2018 

 

        

 

          Ján Lukáč                     Ing. Vladislav Slosarčik 

  Objednávateľ     Zhotoviteľ  


