
ZMLUVA O DIELO č. 239/2011 
uzatvorená podľa § 536 a nasled. Obchodného zákon nika 

Objednávateľ 

v zastúpení 
IÓO 
DIÓ 
Bankové spojenie 
číslo účtu 

Zhotoviteľ 

v zastúpeni 
IÓO 
IÓ DPH 
registrový súd 
Bankové spojenie 
číslo účtu 

Článok l. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská akadémia vied 
štefánikova 49, 814 38 Bratislava 

Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV 
00037869 

(v ďalšom texte len objednávateľ) 

APLAN spol. s r.o. 
Slowackého 33, 821 04 Bratislava 
Ing. Imrich Fekete 
31370608 
SK2020339871 

- Sro, vložka č. 6849/B 

(v ďalšom texte len zhotovitef) 

Článok ll. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že vypracuje projektové práce a zabezpeč[ inžiniersku činnosť v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa na stavbe : 

Proiekt pre územné konanie a súvisiaca inžinierska činnosť po územné rozhodnutie na akciu -
Pavilón materiálových vied SAV 

2.2 Objednávater sa zaväzuje, že práce a činnosti, alebo jej časti prevezme a zaplatí za ne dohodnutú 
cenu. 

2.3 Miestom dodania služby bude- Slovenská akadémia vied , štefánikova 49, 814 38 Bratislava. 

Článok 111. 
OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA 

3.1 Predmet zmluvy bude spracovaný v rozsahu: 

3.1.1 spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia 
3.1.2 obstaranie územného rozhodnutia 

3.2 Predmet zmluvy bude vypracovaný v potrebnom rozsahu a v skladbe profesii. 



Článok IV. 
SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU 

4.1 Pri vypracovani projektu bude zhotoviteľ dodržiavať závazné predpisy, technické normy platné v dobe 
plnenia tejto zmluvy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Projekt, alebo jeho časti zhotoviteľ vypracuje v počte 6 vyhotovení. 

4.3 Na požiadanie objednávateľa dodá zhotoviteľ v požadovanom množstve aj ďalšie vyhotovenia 
projektovej dokumentácie za osobitnú úhradu, odpovedajúcu výrobným nákladom na jej reprodukciu. 

4.4 Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené písomným preberacím protokolom, ktorý potvrdia obe 
zmluvné strany. 

4.5 Odmietnutie prevzatia splneného diela zo strany objednávateľa je objednávateľ povinn~ písomne 
odôvodniť. 

Článok V. 
ČAS PLNENIA 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy podľa bodov 3.1 .1 bude dodaný v termíne do 60 dni 
od uzatvorenia zmluvy. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy podľa bodov 3.1.2 bude dodaný v termíne do 120 dní 
od uzatvorenia zmluvy. 

Článok VJ. 
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

6. 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu 
nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočfvajúce najma v odovzdan! doplňujúcich údajov, 
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dni od jeho 
písomného vyžiadania. 

6.2 Zhotoviteľ aj objednávateľ sú oprávnení vo vzájomne dohodnutých termínoch zvolať technickú radu 
za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie. Z každej technickej rady urobí 
zhotoviteľ pfsomný záznam s prezenčnou listinou. 

6.3 Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od ktorej závisí včasné splnenie závazku 
zhotoviteľa. 

Článok VIl. 
CENA PLNENIA - PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa Zákona č. 
18/1996 z. z .. 

7.2 Cena predmetu plnenia podľa čl. ll. a 111. tejto zmluvy je 18.500,- € (bez DPH). z toho je: 

7.2.1 
7.2.2 

Cena predmetu plnenia podľa bodu 3.1.1 
Cena predmetu plnenia podľa bodu 3.1.2 

18.000,- € (bez DPH), 
500,- € (bez DPH), 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví faktúru (s DPH) na jednotlivé časti predmetu 
plnenia podľa bodov 7.2.1 až 7.2.2 po ich splneni a odovzdan! objednávateľovi. 

7.4 Lehota splatnosti všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr je stanovená na 14 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 
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7.5 K dohodnutej cene diela bude v zmysle zákona č. 22212004 Z.z., v znení doplnkov a súvisiacich 
právnych predpisov, pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej platnej legislatíve v 
dobe zdaniteľného plnenia. 

7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, 
bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi 
podielom z ceny dohodnutej v čl. VIl. 

7.7 V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní s platbou vystavených faktúr, má zhotoviteľ nárok 
požadovať od objednávateľa úhradu poplatku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 

Článok VIli. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY 

8.1 Zhotoviteľ poskytuje na svoje práce záruku v dlžke 60 mesiacov. 

8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za chyby diela, ktorým na základe svojich odborných vedomostí a 
skúseností mohol zabrániť, aj vtedy, ak na takúto chybu mohli mať vplyv požiadavky, alebo 
podklady objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa na možnosť vzniku chyby diela 
upozorniť. V prlpade trvania objednávateľa na požiadavke aj po plsomnom upozomenl na 
možnosť vzniku chyby, sa zhotoviteľ zbavuje zodpovednosti za vzniknutú chybu. 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vykonať 
bezplatne a bezodkladne odstránenie chýb diela. 

8.4 Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán svojou činnosťou alebo nečinnosťou spôsobí škodu druhej 
zmluvnej strane, je táto povinná nahradiť poškodenej strane spôsobenú škodu. 

Článok IX. 
OMEŠKANIE ·ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 Objednávateľ má právo, v prlpade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu 
plnenia v termínov dohodnutých v tejto zmluve, si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %z-ceny 
omeškaného predmetu plnenia za každý deň omeškania. 

Článok X. 
VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

1 0.1 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archive zhotoviteľa. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matríc podľa čl . ll. a 111. tejto zmluvy od zhotoviteľa . 

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

10.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude pri použiti diela postupovať v zmysle zákona o autorských 
právach na projekt celej stavby. 

10.4 Zhotoviteľ sa zavazuje, že predmet zmluvy nebude poskytnutý inému zmluvnému partnerovi 
objednávateľa v celosti, alebo jeho časť, ani inej tretej osobe. 

10.5 Predmet zmluvy, alebo jeho časť zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplného finančného 
vysporiadania podfa článku VIl. tejto zmluvy objednávateľom. 

10.6 Táto zmluva sa riadi obchodným zákonnlkom SR a ostatnými právnymi predpismi platnými v SR 



10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podplsania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanoveni Občianskeho 
zákonnlka v platnom zneni. 

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, že jej porozumeli, súhlasia s ňou 
a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

10.9 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávater obdrží tri vyhotovenia 
a zhotoviter dve vyhotovenia. 

V Bratislave, dňa 1 4 _09_ 2011 

Za objednávateľa: 

Ing. Ján Malik, CSc. 
Vedúci úradu SAV 

V Bratislave, dňa tt 'S. 8 C() • 2IJ ~ f 

Za zhotoviteľa: 

Ing. Imrich Fekete 
konateľ 




