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Zmluva o dielo zhotoviteľa 

č : 20-01-134 
 

ZMLUVA O DIELO 
na vykonanie projektových prác potrebných pre realizáciu stavby  

" Areál zimných športov v Dubnici nad Váhom " 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1 ZHOTOVITEĽ    :  ing.arch.Igor Maťaťa 
       AKM  Architektonická kancelária 
                 

Sídlo    :  Námestie Š.N.Hýroša č.15, 
       034 01 Ružomberok 
 
Zastúpený   :  ing.arch. Igor Maťaťa 
 
IČO    :  142 69 431 
DIČ    :  1020482188 

 IČ DPH    :  SK 1020482188 
 

 Číslo bank. účtu   :  SK48 0900 0000 0000 5675 8398 
  

Osoba oprávnená jednať  
- vo veciach zmluvných :  ing.arch. Igor Maťaťa 

               technických :  ing.arch. Igor Maťaťa,  ing. Marek Ondrejka PhD. 
 

Registrácia   :  register  SKA 0255 AA 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 
1.2 OBJEDNÁVATEĽ    :   Mesto Dubnica nad Váhom  
 
 Sídlo    :  Bratislavská 434/9,  
        018 41  Dubnica nad Váhom 
 
 Zastúpený   :  Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
 
 IČO    :  00317209 
 DIČ    :  2021339276 
  

Číslo bankového účtu  :  SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
 
Osoba oprávnená jednať  

- vo veciach zmluvných :  Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
               technických :  Adrián Gazdík, 1.zástupca primátora  
    
        
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
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Čl.2. PREDMET ZMLUVY,ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre stavbu      " Areál zimných športov Dubnica nad Váhom " 

vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a 
objednávateľovi protokolárne odovzdá resp. vykoná  

2.1 -  Architektonická štúdia rekonštrukcie zimného štadióna  

2.1.1    Dokumentácia bude  vypracovaná v rozsahu nutnom pre vydanie územného 
rozhodnutia  

2.1.2 Predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto ZoD sa považuje za splnený protokolárnym 
odovzdaním zhotoviteľom spracovanej PD objednávateľovi. 

2.2  -  Architektonická štúdia novostavby tréningovej hokejovej haly    

2.2.1 Dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu nutnom pre vydanie územného 
rozhodnutia, 

2.2.2 Predmet plnenia podľa ods. 2.2 tejto ZoD sa považuje za splnený protokolárnym 
odovzdaním zhotoviteľom spracovanej PD objednávateľovi. 

  

Čl.3. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU 

3.1  Dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci  dohodnutej ceny v šiestich 
vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x vo forme digitálnej – formát dwg, PDF a DOC. 

3.2  Pri vypracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať  všeobecne záväzné predpisy, 
technické normy, dohody  tejto zmluvy a bude sa riadiť vstupnými podkladmi  objednávateľa, 
odovzdanými ku dňu uzavretia tejto  zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na  štatutárnej 
úrovni, resp. vyjadreniami verejnoprávnych  orgánov a organizácií. 

 

Čl.4. ČAS PLNENIA 

4.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet  v rozsahu a obsahu dohodnutom v 
Čl.2. tejto zmluvy  v termíne do : 

4.1.1 -  Architektonická štúdia rekonštrukcie zimného štadióna      :   v termíne do 30.04.2020 

4.1.2 -  Architektonická štúdia novostavby tréningovej hokejovej haly   :   v termíne do 30.04.2020 

4.2 Dodržanie termínu dodávky predmetu zmluvy je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa v zmysle Článku 5.2 zmluvy.  

 

Čl.5. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

5.1   Predmet plnenia tejto zmluvy spracovateľ vypracuje  a dodá podľa týchto podkladov :
 - Polohopisné a výškopisné zameranie lokality stavby 

        zabezpečí investor stavby ku dňu podpisu ZoD 
    - Záväzné určenie miest napojenia na jednotlivé IS 
        zabezpečí investor stavby ku dňu podpisu ZoD 
    - Dokumentácia existujúceho stavu objektov 
        zabezpečí investor stavby ku dňu podpisu ZoD 
       -     Dohôd a následných zápisov s investorom stavby na štatutárnej úrovni  uzavretých 
     po termíne uzavretia tejto zmluvy 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania  projektu poskytne zhotoviteľovi v 
nevyhnutnom rozsahu  potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní  doplňujúcich 
údajov, upresnení podkladov, vyjadrení  a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia  
tejto zmluvy a tieto sú povinnosťou objednávateľa. 

 Plnenie tohoto bodu zmluvy prehlasujú zmluvné strany za podstatnú povinnosť, od ktorej 
je závislé včasné plnenie predmetu tejto zmluvy zhotoviteľom. 
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5.3 V prípade, že v priebehu spracovania dokumentácie dôjde k zmenám na vstupných 
podkladoch poskytnutých zhotoviteľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy, a to v rozsahu ktorý bude 
mať vplyv na termín a cenu plnenia za zhotovenie predmetu zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje 
zohľadniť zmeny dotknutých bodov tejto zmluvy formou dodatku k zmluve. 

5.4 V prípade, že v priebehu spracovania dokumentácie dôjde zo strany objednávateľa 
k požiadavke na podstatnú zmenu oproti pôvodne odsúhlasenému návrhu, objednávateľ sa 
zaväzuje zohľadniť zmeny dotknutých bodov tejto zmluvy formou dodatku k zmluve. 

 

Čl.6. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1   Cena za plnenie bodov 2.1. – 2.2  tejto ZoD je dohodou zmluvných strán určená nasledovne 

  Cena bez DPH            30 000.- €  ( slovom tridsaťtisíc € bez DPH )   

  DPH 20 %    6 000.- €   ( slovom šesťtisíc € DPH 20 % )  

  Cena s DPH celkom 36 000.- €  ( slovom tridsaťšesťtisíc € s DPH )   

           Zhotoviteľ  je platca DPH !!! 

6.2  Podkladom pre úhradu ceny dodávky v zmysle tejto zmluvy bude faktúra, vystavená 
zhotoviteľom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej prevzatia objednávateľom. 

6.3 Na základe dohody zmluvných strán bol dohodnutý nasledovný spôsob úhrady 

6.3.1 -  10 000.- €  (slovom desaťtisíc €)   + DPH  2 000.- € (slovom dvetisíc €) 

uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po nadobudnutí 
účinnosti tejto ZoD,  

6.3.2 -  10 000.- €  (slovom desaťtisíc €)   + DPH  2 000.- € (slovom dvetisíc €) 

uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 31.03.2020, 

6.3.3  -10 000.- €  (slovom desaťtisíc €)   + DPH  2 000.- € (slovom dvetisíc €) 

   uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní  
  predmetu tejto ZoD podľa ods 2.1 a 2.2. 

6.4   V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ za práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo  odstúpenia od 
zmluvy, fakturovať objednávateľovi sumu vo výške skutočne vzniknutých nákladov vyplývajúcich 
z  rozpracovanosti diela. 

6.5  V prípade nedodržania termínu dodávky predmetu tejto zmluvy podľa ČL. 2 tejto ZoD z 
dôvodu na strane zhotoviteľa, bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z predmetného 
plnenia za každý deň meškania dodávky.  

6.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je dohodnutá zmluvná pokuta vo 
výške 0,05 % za každý deň meškania úhrady. 

 

Čl.7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za dielo podľa tejto zmluvy po dobu 5 rokov (záručná doba) od 
odovzdania diela objednávateľovi. 

7.2 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. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 
oprávnenej  reklamácie objednávateľom. 

7.4  Pre prípad vady predmetu plnenia dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať 
bezodkladné a bezplatné odstránenie závad v diele spracovanom zhotoviteľom podľa tejto ZoD.  
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Reklamáciu vady je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou 
do rúk zhotoviteľa, najneskôr do 14 dní od jej zistenia.   

Čl.8. VŠEOBECNÉ DOHODY 

8.1  Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet  tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto  zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na  využívanie tretím 
osobám je podmienené výslovným  súhlasom zhotoviteľa.  

8.2   Pokiaľ použije objednávateľ tento  projekt na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy,  bez 
súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu  objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z 
tohoto  ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi  v tejto súvislosti škoda, má právo tiež 
na náhradu  škody. 
 
8.3  Objednávateľ berie na vedomie, že až do úplnej úhrady dohodnutej ceny za predmet zmluvy 
zhotoviteľovi, zostáva predmet zmluvy majetkom zhotoviteľa.    

8.4  Východiskové podklady a spracované matrice  zostávajú v archíve zhotoviteľa. 

8.5 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami,  podpísanými štatutárnymi zástupcami 
zmluvných strán. 
 
8.6  Ostatné otázky touto zmluvou neupravené sa posudzujú podľa príslušných ustanovení 
obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
8.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch 
vyhotoveniach. 
 
8.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

V Dubnici nad Váhom dňa 29.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 ...............................................................                       ..............................................................  
 Za objednávateľa                                Za zhotoviteľa          

 Mgr. Peter Wolf               Ing.arch.Igor Maťaťa 

         Mesto Dubnica nad Váhom                          AKM Architektonická kancelária 
     primátor mesta  


