
Zmluvao dielo ĺť!.?...lzozl

uzatvorenápodľa ustanovenia $ 536 a nasl. zäkonač. 5|3/|99I Zb. obchodný zákonník

v zĺeni neskorších predpisov a príslušných ustanoveni zákona č,. l85l20l5 Z. z. Autorský

zákonv platnom zneniv znení neskorších pľedpisov

čbnot 1
Zmluvné strany

Zhotovitel': M PRo, s.ľ.o.

Sídlo: Kadnárova 23,831 52 Bľatislava

Štatutáľny orgán: Ing. Andľej Marcík, konatel'

IČo: 45 9l1 606

DIČ: 2023136995

IČ opH: sK2023l36995
Zápisv registri: obchodný register okresného súdu Bľatislava I, oddiel Sľo, vl. 86881/B

Bankovéspojenie: Tatrabanka,a.s.
IBAN: SK38 1100 0000 0029 2184 6624

SWIFT: TATRSKBX
(ďalej ako ,,zhotovitel*' v príslušnom gramatickom tvare)

a

objednávatel' : Mesto Šal'a
Sídlo : Mestský úrad, Nám' Sv. Trojice 7 , g27 15 Šal'a

zastúpený: primátoľom mesta, Mgr. Jozefom Belickým
lČo: 00306185

Bankové spojenie: UniCľedit Bank, CzechRepublic and Slovakia, a. s.

IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005

SWIFT:
(ďalej ako,,obj ednávatel*' v príslušnom gramatickom tvare)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako,,zmluvné strany" a samostatne aj ako,,zmluvná

stľana" v príslušnom gramatickom tvare)

člĺnok 2
Pľedmet zmluvy a Pľedmet diela

2.I Predmetom zmluvy je:

2.l.l záväzok zhotoviteľa zrea|izovať pľe objednávateľa dielo audeliť zhotoviteľovi

licenciu podľa podmienok tejto zĺrrluvy a

2.1.2 záväzok objednávateľa dielo pľevziať azaplatiť zaň a udelenú licenciu dohodnutu

odmenu.

2.2 Zmlv sa dohodli, že zhotoviteľ pre objednávateľa vypracuje a dodá:



2'2.l Projektovú dokumentáciu na stavbu ,,Revitalizácia vnútľobloku sídliska Vlčanská-

Budovatel'ská v meste Šal'a" (ďalej ako ,,dielo" v príslušnom gľamatickom tvare)

pozostávajúcu z:

a) aľchitektonickej štúdie, ktorá bude podkladom k Žiadosti o NFP v ľátnci

Integľovaného ľegionálneho operačného progľamu - Investičnej prioľity 4.3.,

špecifického cieľa 4.3.|.

b) projektu v rozsahu pľe stavebné povolenie s dopracovaním projektu pre

realizáciu stavby (r ea|ĺzačný proj ekt)

2.3 odkladacia podmienka: pľojekt pre stavebné povolenie s dopracovaním projektu pľe

rea\izáciustavby (rea|lzačný pľojekt) bude zhotovitel'realizovať aŽ po schválení Žiadosti

o fondy EU, v nadväznosti na pľojektovú štúdiu medzi blokového priestoru v takom

rozsahu, aby ju mohol objednávateľ (verejný obstarávateľ) pouŽiť V procese veľejneho

obstaľávania na výbeľ zhotoviteľa stavby.

Clánok 3

Pľáva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Zhotovitel' dielo vypracuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy a príslušných všeobecne

záv dzný ch právnych pľedpi sov.

3.2 Zhotoviteľ sa zavázujeodovzdat' objednávatel'ovi dielo podl'a:

3.2.1 bodu2.2'l a) zmluvy v 3 vyhotoveniach vtlačenej forme atleŽv elektronickej

forme na CD/DVD nosiči v príslušnom needitovateľnom formáte (x.pdf) v 1

vyhotoveniach, ako aj v editovatel'nom formáte(.dwg) v l vyhotoveniach

3.2.2 bodu 2'2.l b) zmluvy v ó vyhotoveniach v tlačenej forme atlež v elektľonickej

forme na CD/DVD nosiči v príslušnom needitovateľnom formáte (*'pdf) v 3

vyhotoveniach, ako aj v editovateľnom formáte(.dwg) v 3 vyhotoveniach

3.3 Zhotovitel' je oprávnený poverit' vykonaním časti diela inú osobu, pri vykonávaní diela

inou osobou má zhotoviteľ zodpovednost', akoby dielo vykonával sám. Rozhodujúcu časť

diela je zhotovitel' povinný reallzovať osobne ľesp. vlastnými zamestnancami.

3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené pouŽitím podkladov

prevzatých od objednávateľa' ak zhotoviteľ ani pri vynaloŽení odbornej starostlivosti

nemohol zistit'nevhodnosť podkladov' prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa

a ten na pouŽití podkladov naďalej trval'

3.5 Zm|uvné strany sa dohodli, Že objednávateľ najneskôľ do piatich (5) dní od podpisu

zmluvy pľedloŽí zhotoviteľovi nasledujúce podklady:

3.5.1 Vymedzenie riešeného územia (v katastrálnej mape, alebo v oľto mape)

3.5.2 Zameranie uzelniavýškopis/polohopis

.---\ 3.6 lmluvné strany sú povinné si navzájom poskytnút' súčinnost'potľebnú na riadne plnenie
l ] i l-Ä',Äzkav ztejto zmluvy. Zmluvné stľany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ



krealizácii diela poŽaduje poskytnutie d'alších údajov a/a|ebo vyjadľenie/pokyn

objednávateľa počas reallzácie diela, je objednávateľ povinný zhotovitel'ovi poskytnút'

súčinnost' ďalebo vyjadrenie/pokyn v lehote uľčenej zhotovitel'otn, ktorá však nesmie

bý'kľatšia ako pät' (5) pracovných dní od doručenia Žiadosti objednávatel'a. V prípade,

že objednávatel' v lehote podl'a predchádzajúcej vety neposkytne zhotoviteľovi

poŽadovanú súčinnost', zhotoviteľ je oprávnený buď:

3.6.1 na čas do vyjadľeniďposkytnutia súčinnosti objednávatel'om pozastavit' d'alšiu

reďrizáciu diela, pričom v tomto prípade sa o kaŽdý začatý deň omeškania predlŽuje

lehota na odovzdanie príslušnej časti diela; alebo

3.6.2 prí d'alšom vypracovaní diela postupovat'podľa vlastného uváŽenia beruc do úvahy

jemu známe skutočnosti a záujmy objednávateľa'

Clánok 4

Teľmín a miesto odovzdania diela

4.l Zmluvné strany sa dohodli, Že zhotoviÍel' odovzdá objednávatel'ovi:

4.1.1 dielo - aľchitektonickú štúdiu podl'a bodu 2.2.I a) tejto zmluvy v ľozsahu podl'a

bodu 3.2.l tejto zmluvy najneskôr 20 dní od odo dňa podpisu zmluvy;

4.L2 dielo - projekt pre stavebne povolenie s dopracovaním pĺojektu pľe realizáciu

stavby (rea|izačný projekt) podl'a bodu2.2.1 b) tejto zmluvy v rozsahu podľa bodu

3.2.2 do 2 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa (termín začinaplynút'dňom

doručenia a prev zatia ný zvy do sídla zhotoviteľa)

4.2 DodrŽanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a. S

prihliadnutím na ustanovenie bodu 3.ó.1 tejto zmluvy počas doby omeškania

objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia, vrátane spolupôsobenia závislého na tretej

osobe, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odovzdat' dielo, pričom

dohodnutý teľmín sa predlŽuje o omeškanie zavinené objednávatel'om, ľesp. treťou

osobou. Zm|uvne stľany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením

povinnosti odovzdat' dielo ani v prípade, ak je prípadne omeškanie na strane zhotovitel'a

spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, ktoré nezávisia od vôle zhotovitel'a alebo

ktoré zhotovitel' nemohol ovplyvnit', pričom zhotoviteľ je povinný preukázat'

objednávatel'ovi okolnosti vyššej moci alebo tie okolnosti, ktoré nemohol ovplyvnit', a

tieŽ že vykonal všetky úkony' ktoľé od neho moŽno rozumne očakávat', potrebné na

zabránenie alebo minimalizovanie účinkov vyšŠej moci a na riadne plnenie si svojich

zmluvných závdzkov podľa zmluvy'

4.3 Zhotoviteľ odovzdá dielo podl'a bodu 4.1.1 tejto zmluvy objednávateľovi osobným

doručením do sídla objednávatel'a, prípadne podaním na poštovú prepravu. Ako
potvľdenie o odovzdaní slúŽi zhotoviteľovi v prípade osobného doručenia podpísaný

odovzdávací a pľeberací protokol a v prípade odovzdania pľostredníctvom poštovej

pľepravy potvrdenie o odovzdaní na poŠtovú prepravu. V odovzdáVacom a preberacom

protokole zmluvné strany uvedú prípadne vady ďa|ebo nedostatky diela, pričom lehotu

na ich odstľánenie určia dohodou s prihliadnutím na povahu a ľozsah vád ďalebo

l-ŕ_Redostatkov. V prípade, že zhotovlteľ odovzdá dielo podaním na poštovú pľepľavu, je



objednávatel'povinný dielo prekontrolovat'a uplatnit'si pľávo na odstránenie vád ďalebo

nedorobkov vlehote desat' (l0) dní odo dňa doručenia diela. Vprípade' že si
objednávatel'pľávo podl'a predchádzajúcej vety neuplatní, plati Že dielo bo1o odovzdané

bez akýchkol'vek vád ala|ebo nedostatkov.

4.4 Pre vylúčenie akýchkol'vek pochybnosti zmluvné stľany vyhlasujú' Že za deň odovzdania

diela sa povaŽuje:

4.4.1v prípade osobného odovzdarria deň podpisu odovzdávacieho aprebeľacieho

protokolu;

4.4.2v prípade odovzdania podanírn na poštovú pľepravu deň podania diela na poštovú

prepľavu.

4.5 Zm|uvne strany sa dohodli, Žezhotoviteľ je oprávrrený dielo odovzdat'aj skôr a aj len po

častiach, pričom odovzdanie akejkoľvek časti diela sa odovzdá prostredníctvom

odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením, aká časť diela je jeho predmetom.

4.6 Zmluvné stľany sa dohodli, Že v prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním diela 
' 
resp.

jej časti, si môŽe objednávateľ uplatnit' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,050Á Z ceny

diela za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do troch (3) dní od

doručenia výzvy na odovzdanie diela zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je

dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.

čhnok 5
Cena diela a jej splatnosť

5.l Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v ľozsahu podl'a čl. 2. tejto zmluvy o dielo
je stanovená dohodou zmluvných stľán v zmysle zákonaNR SR č.1811996Z. z. o cenách

vzneni neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č,.8111996 Z. z.,ktorou sa vykonáva

zákonč. l8/l996 Z.z.o cenáchapovaŽujeSaZacenumaximálnuplatnúpočascelej doby

platnosti zmluvy.

5.2

5.3

Cena za zhotovenie architektonickej štúdie, ktorá bude podkladom k Žiadosti o NFP v
rámci Integrovaného regionálneho operačného progľamu - Investičnej priority 4.3.,

špecifického ciel'a 4.3.1' podľa Článku 2bod2.2.1. písm. a) tejto zmluvy:

Cena bez DPH 2 000,- EUR
DPH 20% 4OO,- EUR
Cena s DPH 2 400,- EUR (slovom: dvetisícštyristo euľ)

Cena za zhotovenie projektu pre stavebné povolenie s dopracovaním projektu pre

rea|izáciu stavby (realizačný projekt) podľa Čta*u 2 bod 2.2.|. písm. b) tejto zmluvy

podľa Článku 2bod2.2.I. písm. c) tejto zmluvy :

Cena bez DPH 12 000,- EUR
DPH 20% 2 4OO,- EUR
Cenap DPH 14 400,- EUR (slovom: štrnást'tisícštyristo euľ)

,'ĺ' l ''

I



5.4

6.3

stretnutiach.

5.5 Zm|uvné strany splatnosť faktúr podľa bodu 5'3 a5.4 zm|uvry uľčili na 30 dní od

vystavenia. Každá faktúľa bude vystavená po prevzatí diela objednávatel'om a musí

obsahovat' všetky náleŽitosti daňoveho dokladu vyŽadované prísluŠnýrni právnyrni

predpismi.

5.6 Zrnluvné strany sa dohodli, Že v pnpade omeškania objednávatel'a s úhľadou ceny diela,

resp. jej časti, si môže zhotovitel' uplatnit' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05Yo z

dlŽnej čiastky zakaŽdý aj začatý deň omešk ania. Zmluvná pokuta je splatná do troch (3)

dní od doručenia výzw na úhradu objednávatel'ovi. Zap|atenim zmluvnej pokuty nie je

dotknutý náľok na náhradu Škody v plnom rozsahu.

5.7 Pľe vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, Žev cene diela podľa

bodu zmluvy nie je zahrnuté:

5.7.1 vyhotovenie väčšieho počtu vyhotovení diela, ako je uvedené v bode 3.2 zmluvy;

5.7'2 akýkoľvek mimoriadny náklad, ktorého vznik nebolo možné včase uzatvorenia

tejto zmluvy predvídať;

5.7.3 vykonávanie autorského dohľadu zhotoviteľa podl'a bodu ó.3 a 6.4 tejto zmluvy.

Člĺnok 6
Licenčná doložka

6.L Dielo Vypracované podľa tejto zmluvy je dielom v zmysle ustanovení zákonač. l85/2015

Z. z. autorský zákon v platnom zneni. Zhotovitel' vyhlasuje, Že má vysporiadané

autorsko-právne nároky autorov k dielu a je oprávnený vykonávat' majetkové práva k

dielu, a to najmä s dielom nakladať a majetkov é ptávak dielu resp' veci, prostredníctvom

ktoých je dielo vyjadľené, nie sú zaťaŽene právami tretích osôb.

6.2 Zhotovitel'týmto udeľuje objednávateľovi časovo neobmedzený a ýhradný súhlas na

pouŽitie diela na izemi Slovenskej republiky v ľozsahu pre potreby konaní, pľe vydania

rozhodnutí, súhlasov a stanovísk dotknutých oľgánov a pľávnických osôb, uzatvárania

zmlúv, ako aj pľe samotnú ľealizáciu a prezentáciu diela. KaŽdé iné a ďalšie pouŽitie

diela, najmä vyhotoveni e rozmnoŽeniny, veľejne ľozširovanie originálu diela alebo jeho

rozmnoŽeniny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho pľáva, verejné

ľozšiľovanie originálu diela alebo jeho rozmnoŽeniny nájmom alebo vypoŽičanim,

spracovanie, preklad a adaptácia die|a, zaradenie diela do súboľného diela, verejné

vystavenie diela, verejné vykonanie diela a veľejný prenos diela je moŽné len na zák|ade

písomného súhlasu poskytnutého zhotoviteľom vo forme dodatku k tejto zmluve, pričom

zmluvné strany súčasne dohodnú podmienky takéhoto pouŽitia diela. Rovnaké pravidlá

platia aj pľe akékol'vek Zmeny, zásahy či úpravy diela'

štádiu ďalšej rca|izáciebudú pľacovat'osoby iné ako zhotoviteľ,

V cene diela podl'a tohto bodu zmluvy je zahrĺutá účasť zhotoviteľa na konzultačných

!

ti
e zabezpečit'autorský dohľad zhotovitel'a nad takýmito prácamt



6'4 objednávatel' je oprávnený pouŽívat' dielo výlučne v súlade s jeho určením, investičným

zámeroln a za podrnienok stanovených touto zmluvou.

ó.5 odrnena zapouŽitle diela podl'a predchádzajúcich bodov tejto doloŽky je zahrnutá v cene

diela dohodnutej zmluvnými stranami v bode 5 '2 tejto zmluvy.

6.6 Zm|uvné strany sa v znysle $ 43 ods. |4 zákonač' 59512003 Z. z' o daní z príjrnov (ďalej

len .,zákon o dani z príjmov" v príslušnom gramatickom tvare) v zneni neskorších

predpisov dohodli na tom, Že z odlneny podľa tejto zrnluvy sa nevyberie daň. Týrnto sa

zhotoviteľ zavázuje riadne vysporiadat' odmenu podľa tejto zmluvy v zrnysle zákona

o dani z príjmov.
čHnok 7

Osobitné ustanovenia

7.l objednávateľ nadobudne vlastnícke pľávo k vyhotoveniam diela dňom úplného

zaplatenia ceny diela podl'a bodu 5.2 tejto zrnluvy.

7.2 Pľáva a povinnosti z tejto zmluvy prejdú prípadných právnych nástupcov zmluvných

strán

7 .3 Zhotovitel' zodpovedá za to, Že dielo bude vyhotovené podľa tejto zmluvy a Že po dobu

dvoch (2) rokov bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba na

jednotlivé časti diela začina plynúť dňom odovzdania príslušnej časti diela

objednávateľovi.

7 '4 Pľe reklamáciu vady diela, v znysle tejto zmluvy' platia ustanovenia $ 560 až 565

obchodného zákonníka.

článot 8
Zánikzmluvy

8.l objednávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

8.1.1 zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia nepostupuje pri zhotovovaní diela v

súlade s touto zmluvou a zhotovitel'neodstráni porušenie zmluvy ani v dodatočnej

primeľanej lehote poskytnutej objednávateľom na základe písomného upozoľnenia

na porušenie Zmluvy doručeného zhotoviteľovi;

8.|.2 zhotoviteľ podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti a neodstráni porušenie ani

v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej objednávatel'om na základe písomného

upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného zhotoviteľovi.

8.2 Zhotovitel' je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade,

8.2.1 ak objednávateľ podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti a neodstľáni

porušenie ani v dodatočnej primeľanej lehote poskytnutej zhotoviteľom na základe

I

upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného objednávateľovi;



8.2.2 objednávatel' je v orneškaní s úhradou akejkol'vek faktúry o viac ako tridsat' (30)

dní.

8.3 odstúpenie od zmluvy musí byt'vykonané písomne a musí byt'druhej zrnluvnej strane

doručené. odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnost' dňom doručenia písomného

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane, ktoľej je adresované.

odstúpenírn od zmluvy zmluva zaniká ku dňu odstúpenia; právo odstupujúcej zrnluvnej

strany na náhľadu škody alebo na zmluvnú pokutu podl'a tejto zmluvy nie je odstúpením

od zmluvy dotknuté.

8.4 V prípade odstúpenia od zmluvy bude zhotoviteľ práce rozpľacované ku dňu zániku
zmluvy faktuľovat' objednávateľovi vo výške peľcentuálneho ľozpracovania diela s

prihliadnutím na náklady vynaloŽené zhotoviteľom v súvislosti so zhotovovaním diela.

Zhotovitel' sazavazuje odovzdat'objednávatel'ovi dielo alebo jeho čast'v aktuálnom stave

rozpÍacovanosti v jednom (l) písomnom vyhotovení.

Clánok 9

Doľučovanie

9.l Písomnosti súvisiace so zmluvou si doručujú zmluvné stľany na adľesu uvedenú v čl. l
tejto zmluvy resp. na inú adľesu, ak o to niektorá zmluvná stľana písomne požiada druhú

zmluvnú stranu alebo osobne. Písomnosť sa považuje za doručenú:

9.l.1dňom doručenia alebo na siedmy (7.) kalendárny deň od preukázatel'ného zas|ania

zásielky na adresu zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana

(adľesát) o písomnosti nedozvedela.

9.l.2dňom prevzatia písornnosti alebo bezdôvodného odmietnutiaprevzatia písomnosti

adľesátom pri osobnom doručovaní.

Clánok 10

Záryerečné ustanovenia

l0.l Yzájomné vzt'ahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniarni obchodného zákonníka
a ostatnými pľávnymi predpismi platnými na území SR.

10.2 Akékoľvek Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné robit' len písomnými dodatkami

podpísanými štatutámymi zástupcami oboch zmluvných stľán. Dodatky budú očíslované
podľa poradia'

10.3 Zmluvaje vyhotovená štyroch (4) rovnopisoch, zktoýchkaždá zmluvná strana obdrŽi
dva (2) rovnopisy.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňorn jej podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zveľejnení na webovom

I
Šal'a. Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy



Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z $ 5a zikona č. 2lll2000 Z .z. o slobodnom
prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode
informácií) v platnom zneni.

10.5 Zmena tejto znluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných stľán. NedodrŽanie
písomnej formy zakladá absolútnu neplatnosť takejto dohody o ZÍnene zmluvy v zmysle
$ 40 ods. l a 2 občianskeho zákoĺnika.

10.6 Vo veciach neupľavených touto zmluvou sa zmluvný vďah spravuje príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonnika.

l0.7 Zmluvné strany sazavänlji ľiešiť prípadné Spory vypl1ývajúce ztejto zmluvy pľednostne
formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, Že Zmhwu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, Zm|uva
nebola uzavretá v tiesni zaĺétpadne neýhodných podmienok, ich zrĺiuvnávolhosť nie
je obmedzeĺá, Zmluvu si prečítali, jej obsahu ľozumejú a na znak súhlasu Zmluvu
podpisujú.

V 4ĺ. ĺs-bZ/ V Šaľ, ll í Zlz

ľl PRO, s.r.o.
l(ďnámva 23

831 52 Bĺatislava
lČo:ĺs gĺĺ om

lÔ opľl: sl(2@3í36995

Ing. Andrej Marcík
konateľ M PRo, s.r.o.

Jozef


