
ZMLUVA O DIELO 
č. 01/04/2020 

na zhotovenie  projektovej dokumentácie a odborného poradenstva uzatvorená 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len zmluva) 
 
 

Článok l 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:  

Názov:   Stredná priemyselná škola  
Sídlo:   Sov. hrdinov 369/24 , 089 01  Svidník  
Zastúpený:  Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ školy 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  SK06 8180 0000 0070 0051 3641 
IČO:    00520225 
DIČ:    2020785173  

 
a  
 
1.2 Zhotoviteľ:  

Názov:   A3C  s.r.o. 
Sídlo:   Príkra  č. 4, 090 05 Krajná Poľana 

pracovisko:  Svidník, ul. Komenského 77/31 
Zastúpený:  Ing. Jozef Capko, konateľ 
Zástupca k rokovaniam vo veciach: 
zmluvných:  Ing. Jozef Capko 
technických:  Ing. Jozef Capko 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  SK73 0200 0000 0033 8245 9055 
IČO:    47895578 
DIČ:    2024144089 
IČ DPH:   neplatca 
Zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod reg. číslom 0902*SP*A1  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 
1.3 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou 

hodnotou na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Rekonštrukcia sociálnych 
zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník (malá telocvičňa)“, 
ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom 
obstarávaní"), ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. 
 

1.4 Dielo špecifikované v článku II zmluvy sa stane podkladom pre Rekonštrukciu sociálnych 
zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník (malá telocvičňa)“  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, v správe objednávateľa. 

 
 
 
 
 
 
 



Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa 

riadne a včas dielo, a to vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby – 
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ 
Svidník (malá telocvičňa)“ a to: 
2.1.1 Zabezpečenie vstupných podkladov 

- Zameranie súčasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu  
2.1.2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt 

- Popis prác s výkazom výmer, špecifikácii, kontrolného rozpočtu  
- Zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo 

iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií 
2.1.3 Počas realizácie stavby 

- Poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie 
- Účasť na kontrolných dňoch stavby 
- Posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny stavby 
- Účasť na kolaudačnom konaní 

 
2.2 Projektová  a rozpočtová  dokumentácia  stavby  bude  vypracovaná  v  šiestich  vyhotoveniach    

podľa  pokynov  a  požiadaviek  objednávateľa  v  súlade  s  platnými  zákonmi,  nariadeniami,  
vyhláškami  a  technickými  normami.   
 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie 
dohodnutú cenu. 
 

Článok III 
Termín a spôsob plnenia 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať a dielo do 20 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. 
 

3.2 Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím podkladov nie 
je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odovzdať v dojednanom termíne. 
 

3.3 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termíne podľa 
bodu 3.1. tohto článku. Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie diela poverenému 
pracovníkovi objednávateľa na adrese sídla objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu 
zmluvné strany preberací protokol v štyroch (4) origináloch, ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán, a z ktorých po dvoch (2) origináloch dostanú obidve zmluvné 
strany. 
 

3.4 Ak zhotovitel' riadne vykoná dielo pred časom plnenia dohodnutým v bode 3.1. tohto článku, 
objednávatel' sa zaväzuje takto riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez 
nároku zhotovitel'a na finančné zvýhodnenie. 

 
3.5 Projektovú dokumentáciu spolu s rozpočtom a výkazom výmer zhotovitel' vypracuje v šiestich 

(6) vyhotoveniach v listinnej podobe a v elektronickej podobe na štyroch (4) samostatných CD 
alebo DVD nosičoch. Výkresovú a textovú časť projektovej dokumentácie predloží zhotovitel' 
vo formáte pdf, rozpočet vo formáte Excelzavzorcovaný, výkaz výmer vo formáte Excel- 
zaheslovaný tak, aby sa dala upravovať jednotková cena bez DPH". Zhotovitel' zárovei\ 
poskytne objednávatel'ovi všetky heslá. 

 
 



 
Článok IV 

Cena a platobné podmienky 
 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou  
zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe predloženej 
cenovej ponuky. 
Celková cena za dielo sa dojednáva vo výške:  
Cena bez DPH: 3 737,00 € 
Dodávateľ nie je platca DPH. 
Cena celkom s DPH: 3 737,00 € 
(slovom Tritisícsedemstotridsaťsedem EUR) 

 
4.2 Cena uvedená v bode 4.1. tohto článku je konečná a maximálna. 

 
4.3 Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení 

predmetu zmluvy podľa článku II. a III.  
 

4.4 Celková suma za vykonávanie týchto činnosti nesmie presiahnuť cenu, ktorá bola predložená 
v cenovej ponuke.  
 

4.5 Faktúra musí obsahovať:  
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, IČ DPH,  
- číslo faktúry,  
- číslo zmluvy,  
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  
- fakturovanú sumu,  
- označenie diela,  
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby,  
- v prílohe faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom a 
objednávateľom.  

 
4.6 Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na jeho 

korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru za predmet 
zmluvy do piatich kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.  
 

4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi.  
 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní diela bez preddavkov a zálohových platieb. 
 
 

Článok V 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
5.1 Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi.  
 



5.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, 
podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude 
zhotoviteľ požadovať, potrebné na splnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
 

5.3 Dielo vypracované na základe tejto zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho ďalšie 
použitie na iný ako dohodnutý účel, je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa a 
objednávateľa.  
 

5.4 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela.  
 
5.5 Predmetom tejto zmluvy je aj úprava práv a povinností zmluvných strán, ktoré súvisia s 

udelením súhlasu na použitie autorského diela, a to projektovej dokumentácie k dielu, ktoré 
bude vytvorené na základe tejto zmluvy.  
 

VI. 
Záručná doba 

 
6.1 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť projektovej dokumentácie, so zárukou 

36 mesiacov. 
6.2 Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 15 dní 

od ich písomného oznámenia objednávateľom.  
 

VII. 
Sankcie 

 
7.1 Pri nedodržaní termínu realizácie diela zhotoviteľom (čl. III bod 3.1 zmluvy) je objednávateľ 

oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela za 
každý deň omeškania.  

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonanie diela je zhotoviteľ 
oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania.  

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je 

možné postúpiť tretím osobám.  
8.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.  
8.3 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a 

musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.  
8.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení 

na webovom sídle objednávateľ, po jej predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle 
objednávateľa.  

8.5 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dve vyhotovenia.  

8.6 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 
Vo Svidníku, .....................................    Vo Svidníku, ................................ 
 
Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  
 
 
..........................................................    ...........................................................  
Mgr. Pavel Olejár      Ing. Jozef Capko 
riaditeľ školy       konateľ 


