
ZMLUVA O DIELO 
č. 120/2019/0dd.V,ÚP 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

1. Objednávateľ: 
Sídlo: 

Zastúpený: 
IČO : 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
Zástupca na rokovanie 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 
018 41 Dubnica nad Váhom 
Mgr. Peter Wolf - primátor mesta 
00 317 209 
2021339276 
Prima banka a.s. 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

vo veciach technických: Ing. Milan Blaško 
(ďalej len „objednávate/'") 

2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 

IN-PRO s.r.o. 
913 38 Soblahov 754 
Ing. Richard Ďuriš - konateľ 
46367756 
2023345390 
SK2023345290 

Bankové spojenie: ČSOB a.s. Trenčín 
4014480648/7500 
SK1175000000004014480648 

Číslo účtu : 
IBAN: 
Zapísaný: OR Okresného súdu Trenčín , vl.č. 25147/R 
(ďalej len „zhotovíte/"} 
(objednávate/' a zhotovíte/' ďalej aj ako „zmluvné strany'} 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluva o dielo č. 120/2019/0dd. V,ÚP (ďalej aj „ZoD") bola uzatvorená na základe 
úspešnej ponuky zhotoviteľa zo dňa 4.4.2019 pre vypracovanie projektov na stavbu 
„Rekonštrukcia II. ZŠ ul. Partizánska na ZUŠ a zníženie energetickej náročnosti 
všetkých objektov 11. ZŠ Dubnica nad Váhom". 

2. Predmetom ZoD je záväzok 
2.1. zhotoviteľa , že vykoná za podmienok a dojednaní uvedených v tejto ZoD pre 

objednávateľa dielo a odovzdá ho objednávateľovi , 

2.2. objednávateľa , že 
a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na 
obsah a formu diela, 
b) zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku 
najneskôr v posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí 
zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV tejto ZoD. 

3. Dielom je vypracovanie projektovej dokumentácie - projektu skutkového vyhotovenia 
a projektu pre stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia II. ZŠ ul. Partizánska na 
ZUŠ a zníženie energetickej náročnosti všetkých objektov II.ZŠ Dubnica nad Váhom" 



v skladbe podľa ponuky č . 03041-0-2019 a č.03042-0-2019 a v nasledovnom 
rozsahu: 
3.1 Rekonštrukcia celého pavilónu 753/4 a II . NP pavilónu 753/7 na zabezpečenie 

výchovno-vzde lávacieho procesu ZUŠ Dubnica nad Váhom 
3.2 Zníženie energetickej náročnosti u všetkých objektov bývalej II . ZŠ (753/4, 

753/5, 753/7, 753/8, 753/9, 2300/136, 753/3) 
3.3 Rekonštrukcia časti spojovacej budovy na denný stacionár pre osoby nad 16 

rokov, kapacita 15 osôb 
3.4 Komunikácie , chodníky, oplotenie a sadové úpravy 

4. Dokumentácia bude v prípade 
4.1 projektu skutkového vyhotovenia vypracovaná v troch papierových 

vyhotoveniach + pdf verzia 
4.2 projektu pre stavebné povolenie vypracovaná v siedmych papierových 

vyhotoveniach + pdf verzia 

Článok III. 
Lehoty vykonania diela 

1. Zhotovite ľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných term ínoch: 
1.1. Začatie diela: od 13.05.2019 
1.2. Ukončenie prác: do 1 O. 06. 2019 

2. Dielo za objednávateľa prevezme: Ing. Milan Blaško. 
3. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zhotoviteľ a objednávate!' Protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela. 

Článok IV. 
Cena diela a jej splatnosť 

1 c ena ď 1 b 1 ' kl d 1ea o a s anovena na za a k h t "t ľ e cenovei ponu ;y z o ovi e a zo d - 4 4 2019 na .. 

Stupeň projektovej dokumentácie Zmluvná cena 
DPH v€ Zmluvná cena 

bez DPH v€ s DPH v€ 

Projekt skutkového vyhotovenia 13 500,00 € 2 700,00 € 16 200,00 € 

Projekt pre stavebné povolenie 25 700,00 € 5140,00 € 30 840,00 € 

SPOLU 39 200,00 € 7 840,00 € 47 040,00 € 

Cena diela je 47 040,00 € s DPH, slovom štyridsaťsedemtisícštyridsať eur. 
DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase zdaniteľného plnenia. Cenová 
ponuka je prílohou tejto ZoD. 

2. Zhotovite ľ je plne oboznámený s obsahom a rozsahom predmetu diela a správne 
vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto ZoD. 

3. Cena diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 30 
kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela formou preberacieho protokolu, 
potvrdeného poverenou osobou objednávateľa . Faktúra musí byť doručená 
objednávateľovi. 

4. Faktúra musí obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu . 
5. Splatnosť faktúr je 30 dní. 
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Článok V. 
Miesto plnenia záväzkov 

1. Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa - Mesto Dubnica nad Váhom, 
Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

Článok Vl. 
Zmluvné pokuty 

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, alebo ktorúkoľvek jeho časť po termíne uvedenom v čl. 
111, ods. 1, pododsek 1.2 tejto ZoD, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto ZoD za každý deň 
omeškania. 

2. Zaplatením zmluvných pokút v zmysle tejto ZoD nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody spôsobenej druhej zmluvnej strane. 

3. Ak objednávateľ uhradí faktúru po lehote splatnosti , zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi 
úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

4. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním a 
prevzatím zhotoveného diela ako celku na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

Článok VII. 
Vyššia moc 

1. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany. 

2. Ak sa splnenie tejto ZoD stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu ZoD vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od ZoD. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

Článok VIII. 
Ostatné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa o stave 
rozpracovaného diela. 

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou . 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. Zhotovíte!' sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa , 

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a 
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti , ktoré sú predmetom tejto 
ZoD. 

4. Od tejto ZoD môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípade podstatného 
porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. Podstatným porušením 
zmluvných podmienok sa rozumie najmä nesplnenie povinnosti podl'a tejto ZoD ani 
v dodatočnej lehote určenej druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy sa 
doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na adresu sídla zmluvnej 
strany uvedenú v tejto zmluve. V prípade neúspešného doručenia odstúpenia od 
zmluvy doporučenou listovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na pošte bude 
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považovať za deň riadneho doručenia . Písomnosť bude považovaná za riadne 
doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať. Účinky odstúpenia od zmluvy 
nastávajú doručením odstúpenia druhej zmluvnej strane. Pri odstúpení od ZoD sa 
zmluvné strany dohodnú na prevzatí dovtedy vykonanej časti diela. Zhotoviteľ má 
v takom prípade nárok na náhradu preukázateľných nákladov vynaložených 
v súvislosti s dovtedy vykonanou časťou diela. Ak nastane uvedená okolnosť, 

zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v súlade s podmienkami v čl. IV, ods. 4 tejto 
ZoD v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bude 
30 dní. Prílohou faktúry bude protokol vzťahujúci sa k vykonanej časti diela, na ktorej 
sa zmluvné strany dohodli 

5. Zaplatením ceny za dielo podľa článku IV, ods. 1 prechádza autorské právo k dielu 
na objednávateľa . 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Jednotlivé ustanovenia ZoD môžu byť menené, dopÍňané, resp. zrušené iba 
písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť 
neoddel iteľnú súčasť ZoD. 

2. Zmluva od dielo č. 120/2019/0dd. V,ÚP nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom. 

3. Ostatné právne vzťahy , výslovne ZoD neupravené, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

4. Táto ZoD je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých si objednávateľ prevezme dva 
a zhotoviteľ jeden rovonopis. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu ZoD porozumeli, že bola uzavretá po 
vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite , vážne a zrozumiteľne , nie 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

Príloha: Cenové ponuky zhotoviteľa 

1J; . ~ ~ tu17 
V Dubnici nad Váhom, dňa .................. . 

Objednávateľ: 
Mesto Dubnica nad Váhom 
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V Soblahove, dňa ... ................. . 

Zhotovite ľ: 

IN-PRO s.r.o. 

Ing. Richard Ďuriš 
konateľ IN-PRO s.r.o. 

IN·PRO a.r.o. 

IC DPH: SK202 3 3 45390 

® 

Ochrana údajov

Ochrana údajov



Projekt skutkoYého vyhotovenia 

PONUKA č. 03041-0-2019 

1. Predk/adateľ, spracovateľ ponuky: 

IN-PRO S. ľ.O. 
Soblahov č.754. 9 13 38 
Ing. Richard Ďuriš , konateľ spoločnosti 
IČO: 46 367 756 
IČ DPH: SK.2023345390 
0903 115 691 , info@in-pro .sk, richarddurisl @gmail.com 

2.0hjednámtel': 

Mestsk}' úrad Dubnica nad Váhom, 
Bratislavská 434/9 
018 41 Dubnica nad Váhom 
Ing. Milan Blaško 
0903/777 038, milan.blasko@dubnica.eu 

3. Predmet cenovej ponuky: 

( -PRO 

Vypracovanie projektu skutkového vyhotovenia stavebnej časti pre objekty s parcelnými 
číslami : 

objekt 753/4 
objekt 7 53/5 
objekt 753/7 
objekt 7 53/ 8 
objekt 753/9 
objekt 2300/J 36 

4. St11pe1I projektovej dok11me11tácie: 

Projekt skwkového vyhotorenia 

5. Skladba projektu (rovnaká pre všetky objekt)~: 

1.1 Architektonicko - stavebné riešenie 
1.1.1 Technická správa 
1.1.2 Výkresová časť 

Forma výstupu : 

Výstup: 3x papierová forma 
TextoYá časť vo forme A4 
Výkresová časť - situácie l :250, 1 :500 
Výkresová časť - pôdorysy 1: 100 
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