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Zmluva o dielo 
číslo: 2015/01 

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :  Obec Zborov 

   Obecný úrad,  Lesná 10,  086 33 Zborov  

Zastúpený:  Ján Lukáč, starosta obce 

   IČO:  00322741,  DIČ:  2020624804 

Kontaktná osoba: Milan Sliva 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina 

   číslo účtu:  3605371019/5600 

a 

Zhotoviteľ :   Ing. Jaroslava Glosová, 

   autorizovaný stavebný inžinier SKSI, 

   Konštrukcie pozemných stavieb  č. 4065xSPxI1 

   Sibírska 25,  080 01 Prešov 

Zastúpený:  Ing. Jaroslava Glosová 

IČO:  42035651,  DIČ:  1049308117 

Bankové spojenie:  Poštová banka, Prešov 

   číslo účtu: 13737765/6500 

   IBAN: SK5565000000000013737765  BIC: POBNSKBA 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Obnova hradu Zborov“ – čiastočná rekonštrukcia 

východnej a severovýchodnej hradby III. predhradia, za účelom obnovy národnej kultúrnej 

pamiatky Hrad Zborov, ktorý je financovaný z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru / 

Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dohodnutú odmenu spracuje a Objednávateľovi odovzdá dielo 

podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať, za dielo uhradiť dohodnutú odmenu 

podľa čl. 7 tejto zmluvy a poskytnúť Zhotoviteľovi dohodnuté podklady a spolupôsobenie 

podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

1.4 Názov diela:  Hrad Zborov – čiastočná rekonštrukcia východnej a severovýchodnej 

hradby III. predhradia – dokumentácia pre realizáciu stavby. 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej 

aj realizačná dokumentácia): Hrad Zborov – čiastočná rekonštrukcia východnej 

a severovýchodnej hradby III. predhradia, stavebný objekt:  Hradba III. predhradia 
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Článok 3 

Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok riadnym spracovaním realizačnej dokumentácie 

v rozsahu uvedenom v čl. 2.1 tejto zmluvy. Spracovanie realizačnej dokumentácie bude 

prebiehať postupne, časovo v závislosti od ukončenia a archeologického vyhodnotenia 

určených sond archeologického výskumu, odkrytého priebehu zvyškov múru a od 

vyhodnotenia terénu, podložia, základovej pôdy a konštrukcie zachovaných častí múru 

v určených sondách inžinierskym geológom a statikom. Výsledky archeologického, 

inžiniersko-geologického a statického vyhodnotenia a návrh sanácie budú zapracované do 

konečného elaborátu realizačnej dokumentácie. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať (odoslať) kompletnú realizačnú dokumentáciu 

Objednávateľovi v termíne do 30.09.2015. 

 

Článok 4 

Spolupôsobenie a východiskové podklady Objednávateľa 

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Objednávateľovi realizačnú dokumentáciu v súlade 

s podmienkami tejto zmluvy podľa nasledujúcich východiskových podkladov, ktoré zabezpečí 

Objednávateľ: 

4.1.1 Geodetické zameranie terénu a priebehu hradbového múru pred a po realizácii 

archeologických sond a odkryvov v priestore rekonštrukcie hradby v časti riešeného územia - 

Polohopisný a výškopisný plán v elektronickej verzii vo formáte  DGN, resp. DWG. 

4.1.2 Podrobné zameranie profilov určených archeologických sond v elektronickej verzii vo formáte 

DGN, resp. DWG. 

4.1.3 Archeologické grafické vyhodnotenie profilov určených archeologických sond. 

4.2 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podklady pre vypracovanie realizačnej dokumentácie 

v dohodnutom rozsahu podľa čl. 4.1.1 až 4.1.3 tejto zmluvy v termíne do 10 pracovných dní 

po ukončení terénnej časti archeologického výskumu v jednotlivých sondách a polohách, 

najneskôr do 29.05.2015. 

4.3 Objednávateľ zabezpečí prizvanie Zhotoviteľa na odborné inžiniersko-geologické a statické 

vyhodnotenie odkrytých situácií po ukončení terénnej časti archeologického výskumu 

v jednotlivých určených sondách a po ukončení odkryvu priebehu zaniknutých úsekov riešenej 

hradby v predstihu 5 pracovných dní od predpokladaného ukončenia terénnych prác. 

Objednávateľ zabezpečí, že sondy a odkryvy archeologického výskumu budú pre inžiniersko-

geologické a statické vyhodnotenie realizátorom archeologického výskumu začistené 

a zabezpečené pred atmosférickými vplyvmi. 

4.4 Počas spracovania realizačnej dokumentácie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v rozsahu 

nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní potrebných 

podkladov, doplňujúcich údajov, v zabezpečení prístupu do areálu objektu hradu a pod. 

4.5 Objednávateľ je zodpovedný za skutočnosť, že východiskové podklady sú bez vecných 

a právnych vád. 

 

Článok 5 

Spôsob vykonania diela 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy bude vykonané odborne spôsobilou 

osobou podľa osobitných predpisov vzťahujúcich sa na projektovú činnosť. 

5.2 Realizačná dokumentácia podľa čl. 2 tejto zmluvy bude spracovaná v rozsahu a vo forme 

schváleného projektu pre stavebné povolenie v štruktúre: časť Architektonicko-stavebné 

riešenie, časť Statika (vrátane inžiniersko-geologického vyhodnotenia) a časť Výkaz výmer. 

5.3 Spracovanie časti Rozpočet Objednávateľ nepožaduje. 
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5.4 Objednávateľ má právo kontroly vykonávania diela z hľadiska kvality, ako aj predpokladu 

splnenia účelu zmluvy. Toto právo realizuje na základe predchádzajúceho avíza tak, aby 

Zhotoviteľ mohol zabezpečiť možnosť odbornej konzultácie, podklady a potrebné informácie 

pre Objednávateľa. 

5.5 Obe zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z nižšie uvedených dôvodov. 

5.6 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane druhej 

zmluvnej strany, je táto druhá zmluvná strana povinná jej nahradiť dovtedy vynaložené 

náklady a cenu za rozpracovanosť diela. 

5.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ neposkytne podklady a patričné 

spolupôsobenie na plnenie tejto zmluvy a zároveň si neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto 

zmluvy. 

5.8 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, keď zistí, že Zhotoviteľ si neplní svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok 6 

Záručná doba, zodpovednosť za chyby 

6.1 Záručná doba je 12 mesiacov, alebo do doby podstatnej zmeny technického stavu predmetu 

riešenia a začína plynúť dňom odovzdania (odoslania) realizačnej dokumentácie 

Objednávateľovi. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za formu, obsah a kvalitu realizačnej dokumentácie podľa tejto zmluvy, 

pokiaľ chyba nevyplynie zo skutočností, ktoré v čase realizácie jednotlivých odborných 

výskumov a spracovania výskumnej dokumentácie neboli známe. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má realizačná dokumentácia v čase jej odovzdania 

Objednávateľovi. Za chyby vzniknuté po jej odovzdaní zodpovedá iba ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. 

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli zapríčinené použitím chybných podkladov 

poskytnutých Objednávateľom, ktorých vady a nevhodnosť Zhotoviteľ nemohol zistiť. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia najneskôr do 

7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľom. 

 

Článok 7 

Cena za dielo a platobné podmienky 

7.1 Cena prác uvedených v čl. 2.1 tejto zmluvy bola stanovená na základe úspešnej ponuky vo 

verejnom obstarávaní uskutočneného podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní vo výške: 

10.750,- € 

(desaťtisícsedemstopäťdesiat euro). 

7.2 Súčasťou ceny sú náklady na subdodávky, najmä náklady na statické posúdenie a realizačný 

projekt statiky, inžiniersko-geologické posúdenie základovej pôdy, náklady na spracovanie 

výkazu výmer, iné odborné vyhodnotenia, analýzy, na použitie vybavenia a techniky, na 

grafické práce, tlač a režijné náklady Zhotoviteľa. 

7.3 Cenu za jeho zhotovenie diela podľa čl. 2.1 tejto zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi 

nasledovne a v týchto termínoch: 

 40% z ceny za dielo – 4.300,- € na základe zálohovej faktúry, v štádiu rozpracovania 

realizačnej dokumentácie, po odovzdaní rozpracovaného konceptu riešenia v jednom 

tlačenom vyhotovení Objednávateľovi, najneskôr do 30.06.2015. 

 60% z ceny za dielo na základe konečnej faktúry po ukončení a odovzdaní realizačnej 

dokumentácie podľa čl. 8.2 tejto zmluvy. 

7.4 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od dňa doručenia. 
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Článok 8 

Osobitné ustanovenia 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že môžu uplatniť voči druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05% z dohodnutej ceny dodávky za nesplnenie zmluvných záväzkov obsiahnutých 

v tejto zmluve za každý deň omeškania: 

- za nedodržanie termínu času plnenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa, 

- za nedodržanie termínu platieb zo strany Objednávateľa. 

8.2 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi výsledný elaborát diela uvedený v čl. 2.1 tejto zmluvy 

v tlačenej forme v šiestich vyhotoveniach a v elektronickej verzii v PDF formáte na DVD 

nosiči. 

8.3 Na objednávku Objednávateľa Zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia realizačnej dokumentácie 

v požadovanej forme a počte za osobitnú úhradu. 

8.4 Zhotoviteľ umožní oprávneným kontrolným subjektom vykonať kontrolu účtovníctva 

a dokumentácie Zhotoviteľa súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy podľa čl. 2 tejto 

zmluvy – spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Hrad Zborov – 

čiastočná rekonštrukcia východnej a severovýchodnej hradby III. predhradia“, a to po celú 

dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

8.5 Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa vo výške 500,- €, 

ak neboli dodržané podmienky sprístupnenia účtovníctva a dokumentácie Zhotoviteľa podľa 

ods. 8.4. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet zmluvy iba na účely vymedzené touto zmluvou. 

9.2 Na kopírovanie, publikovanie a iné šírenie odborných posudkov a realizačnej dokumentácie sa 

vzťahujú ustanovenia autorského zákona1 a písomný súhlas autorov. 

9.3 Východiskové podklady a pracovné materiály ostávajú v archíve Zhotoviteľa. 

9.4 Zmluva je platná podpisom oboch zmluvných strán, čím je vyjadrený ich súhlas s jej obsahom. 

9.5 Zmluva sa stáva účinnou nasledujúcim dňom po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle 

Objednávateľa. 

9.6 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

9.7 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 

9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, že ich prejavy vôle 

sú slobodné a podpisujú ju pri plnom vedomí. 

9.9 Zmluva ako aj všetky jej prípadné dodatky budú zverejnené na webovom sídle Objednávateľa 

a na stránkach eeagrants.sk a norwaygrants.sk. 

9.10 Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 

V Zborove   dňa  20.04.2015 

 

 

...............................................    ............................................. 

  objednávateľ      zhotoviteľ 

                                                 
1   Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 


