
Zmluva o dielo č.  31-08-2019 
na zhotovenie projektu stavby  podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl.1  ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Zhotoviteľ 
 
KERAMOSPOL TRADE s.r.o.  
 
sídlo:                                              Jilemnického 17 , 911 01Trenčín  
identifikačné číslo:                          44047258   
daňové identifikačné číslo:             2022562751 
identifikačné číslo pre DPH:           SK 2022562751 
zapísaná:  v obchodnom registri vedenom Okresným súdom  Trenčín, oddiel:       

Sro, vložka č. 19935/R 
konajúca osoba:  konateľ   Ing. Miroslav Gašparík, 
E-mail:   gasparik@keramospol.sk 
Telefón: 032/6529523, fax 032/6580064 
Bankové  spojenie:             SLSP pobočka Trenčín  
IBAN:                SK6609000000000274645973    
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
                                                   
1.2 Objednávateľ   
 
Mesto Dubnica nad Váhom 
 
sídlo:     Bratislavská 434/9 
identifikačné číslo:     00317209               
daňové identifikačné číslo:       2021339276  
konajúca osoba:                   Mgr. Peter Wolf, primátor mesta   
kontaktná osoba:   Ing. Eva Granátová                                              
E-mail:    eva.granatova@dubnica.eu                            
Bankové  spojenie:              Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN:                                                SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
                         
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 

Čl.2 PREDMET ZMLUVY 
 
2.1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje,  že vypracuje v rozsahu  cenovej ponuky  a za  podmienok dojednaných v 
tejto zmluve objednávateľovi projekt stavby: „Zateplenie objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom“ 
nachádzajúcej sa na sídlisku Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom. 
 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa 
podmienok v čl.7 a poskytne Zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 
 
2.3  Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu 
Objednávateľovi. Projekt bude odovzdaný Objednávateľovi osobne s potvrdením o jeho prevzatí 
Objednávateľom.   
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Čl.3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTU 
 

3.1 Projektom je:  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na zateplenie objektu polikliniky, ktorá 
zahŕňa 

 návrh a posúdenie zateplenia objektu polikliniky - zateplenie obvodového plášťa, strechy, 
stropov suterénu a stien na styku vykurovaného a nevykurovaného priestoru 

 posúdenie statickej únosnosti a návrh kotvenia tepelnej izolácie 
 projekt protipožiarneho riešenia  
 návrh bleskozvodu 
 spracovanie rozpočtových nákladov na stavbu, práce a materiálu, výkaz a výmer  

 
 

Čl.4 SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU 
 
4.1 Projekt pre stavebné povolenie bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v 6 
vyhotoveniach v papierovej forme a 1 vyhotovenie na CD/DVD vo formáte .pdf a .dwg. 
 
4.2 Pri vypracovaní projektu v rozsahu  pre stavebné povolenie  bude Zhotoviteľ dodržiavať  všeobecne 
záväzné predpisy, technické normy, dojednania  tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými  podkladmi 
Objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán, a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov 
a organizácií. 
 

Čl.5 ČAS PLNENIA 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet  dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3 tejto zmluvy 
v termíne do 20.10.2019. 
  
 

Čl.6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 
 

6.1 Projekt podľa tejto zmluvy Zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov Objednávateľa 
odovzdaných pri podpise ZoD: 
 

6.1.1 Projektová dokumentácia  na  objekt polikliniky - Objednávateľ má spracovanú projektovú 
dokumentáciu, ktorá navrhuje stavebné úpravy v rámci modernizácie a energetického 
hodnotenia budovy: nové výplne – okná plastové s izolačným trojsklom, dvere hliníkové 
s izolačným trojsklom. Stavebné úpravy v rámci bezbariérovosti riešia montáž nového výťahu 
s nosnosťou 1100 kg/14 osôb.  
6.1.2 Dokumentácia v bode 6.1.1 bola prehlásená i za dokumentáciu skutkového stavu.  
6.1.3 Objednávateľ zabezpečí podklady z technického riešenia jestvujúceho obvodového plášťa 
a nosnej konštrukcie objektu.  

 
 

Čl.7 CENA PROJEKTU A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

7.1 . Cena za dielo bola stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe cenovej  
ponuky  nasledovne:  
 

8000,00 EUR bez DPH + 20 % DPH = 9 600,00 EUR s DPH (slovom deväťtisícšesťsto eur)  
 

7.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa bude Zhotoviteľ práce 
fakturovať Objednávateľovi nasledovne: Vzájomne dohodnutý rozsah vykonaných prác ku dňu  
ukončenia tejto zmluvy a to podielom z  dohodnutej ceny podľa čl.7 pre jednotlivé práce uvedené v  čl.3.  
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7.3. Platobné podmienky: Na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po ukončení a odovzdaní diela 
Objednávateľovi podľa čl.2. Splatnosť faktúry je 30 dní.   
 
 

Čl.8 UKONČENIE ZMLUVY 
 
8.1. Túto zmluvu možno ukončiť nasledovnými spôsobmi: 

8.1.1. Písomnou dohodou zmluvných strán. 
8.1.2. Vyhlásením Objednávateľa o odstúpení s uvedením dôvodov prípadnej nerealizácie 
stavby s tým, že ku dňu vyhlásenia odstúpenia budú Zhotoviteľovi uhradené náklady spojené 
s rozpracovaním zákazky.  

 
Čl.9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 
9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 
stanovenú / záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
 
 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. Záručná doba je 3 ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu objednávateľovi. Počas 
záručnej doby  je objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa o  zmenách  na projektovaných objektoch, 
inžinierskych sieťach a zariadeniach, ktoré by mohli  mať vplyv na projektované dielo a jeho  záruku  
a predkladať kópie revíznych správ.       
  
9.5. Pre prípad vady projektu má zhotoviteľ prvotnú príležitosť vykonať opravy, úpravy alebo korekcie 
závadného predmetu zmluvy bez nároku náhrady zo strany Objednávateľa v prijateľnom časovom 
období. 

 
Čl.10 ZMENA ZÁVÄZKU 

 
10.1.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí 
zmluvy zmenia východiskové podklady podľa čl.6, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú 
nové požiadavky objednávateľa podľa čl.11.3.  
V prípade omeškania na strane Objednávateľa s plnením spolupráce podľa tejto zmluvy, sa o počet dní 
omeškania predlžujú všetky lehoty pre Zhotoviteľa.  
 
 

Čl.11 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA  
 
11.1. Akékoľvek termínové zmeny, zmeny v projektovej dokumentácii resp. iné zmeny budú písomne 
odsúhlasené oboma zmluvnými stranami a riešené dodatkom k tejto zmluve. 
11.2.  Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny sa považuje za nový návrh iba 
ak už bola práca odvedená v zmysle skôr danej špecifikácie. 
11.3.  Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 
zmluvných strán. 
11.4.  Táto zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých každá strana 
obdrží po jednom vyhotovení .  
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11.5. Obidve strany prehlasujú, že si pozorne zmluvu prečítali  bez nátlaku alebo zjavných nevýhodných 
podmienok, zástupcovia zmluvných strán sú  plne oprávnení konať v zmysle zákona a obsah zmluvy je 
jasný a pre nich zrozumiteľný.  
11.6 Za doručenie oznámenia sa pokladá aj osobné doručenie alebo uloženie poštovej zásielky na pošte, 
i v prípade, že sa o tom adresát nedozvedel. 
11.7. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim pod dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa  19.08.2019                                   V Trenčíne, dňa   27.08.2019 
 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                                          Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
Mgr. Peter Wolf       Ing. Miroslav Gašparík 
primátor mesta                                                                          konateľ spoločnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 


