
Zmluvo o dielo č,.01/2023
uzotvoreno podl'o s 53ó o nosl. zÓkono č. 5l3/ 1991 7b. obchodný zikonník v znení

neskorších predpisov
d'ole len,,zmluvo"

Člónok l.
Zmluvné strony

t. objednóvotel':
Sídlo:

2, Zholovite!':
Sídlo:

ZostÚpenie:
Bonkové spojenie:
Číslo Účtu v tvore |BAN:
IČo:
DlČ:
Tel.:

E-moil:

Obec Joblonec
Joblonec 20ó
900 8Z Joblonec
Pocisk Slovomír, storosto obce
Primo Bonko, o.s.
sK57 5ó00 0000 00óó 0l00 300l
0030479Ą
2020662127
09 l 5505ó59

storosto@joblonec.sk
(d'olej len,,objednÓvotel"')

lng. orch. Dušon Gerbiš / DG qrchitekt /
Dobrionského č. 43
0óó0l Humenné
Roiffeisen bonko
sK35 I 100 0000 0080 I 321 1778
50834983
I r20055431
Zhotovitel'nie je Plotco DPH
09 l 50óZl 04
duson.gerbis@gmoil.com
( d'olej len,,zhotovitel"' )

Bonkové spojenie:
Číslo Účiu v tvore |BAN
tČo:
DlČ:
lČ opH:
Tel.:
E- moil

(objednÓvotel'o zhoŤovitel'd'olej spolu oj oko len ,'zmluvné strony")

Člónok ll.
Predmet zmluvy

l. Predmetom iejto zmluvy je zÓvozok zhotovitel'o vykonoť dielo ,,ArchitektonickÓ štÚdio

no prístovbu triedy o hygieny k škole" (d'olej len ,,dielo")'
2. Vykononie dielo zoh?ňo sprocovonie projektovej dokumentocie v rozsohu

orchitektonickej štÚdie v tločenej forme no formÓt A3 / digitÓlno formo zoslonó no

emoil / :

o Situicio
. SprievodnÓ sprivo o moteriilové riešenie
o PôdorysY, rezY, pohl'ody
o Vizuolizocie 4 -ó ks

objednÓvotel'so zovozuje, Že riodne o vČos vykononé dielo prevezme o zoplotí zo
jeho zhotovenie dohodnutÚ cenu.
Źho1oviŤel' je povinný vykonoť dielo vo vlostnom mene. no vlostnÚ zodpovednosť,
odborne, kvolitne, zo podmienok uvedených zmluve o v sÚlode s plotnými STN,

próvnymi predpismi. SÚčosťou procesu orchitektonickej tvorby je oj komunikócio
s občonmi. lento proces zohŕňo orgonizociu o oktívnu Účosť orchitekŤo no
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- streŤnuŤioch. SÚčosťou sluŽieb je oj prerokovonie štÚdie s dotknuŤými orgónmi

o zobezpečenie vsŤupných podklodoV pre uyp'o'ouonie projektove'i dokumentÓcie'

AkékolVek prÓce / sluŽby noo rońec dielo je zhoiovitel' /-orchitekt / povinný ich

vykonoť oŽ po uzotvorení písomného dodotku k tejto zmluve_ uzotvoreného podl'o

tejto zmluvy. V romci dohodnut"i 'n 
ruuý sů mozne ź '^'ny 

nóvrhu' d'olšie zmeny sÚ

ui nod rimec dohodnutého rozsohu'

Dielo zodpoveáá duševnému vlástníctvu zhoŤovitel'o' Nie je moŽne pouŽiť dielo bez

sÚhlosuzhotovitel,o/outorooielo/noÚčelyzhotovenioooniinéprotiprÓvneÚkony,
ktoré by porušili tÚto zmluvu'

5. Zhotovitel, svojĺm podpisom no zmluve potvrdzuje, Že disponuje tokými kopocitomi

o odbornými znolostomi, ktoré ,ĺ Ĺ pl.o]ukcii dielo potrebné. Ziroveň zhotovitel'

vyhlosuje, ze oisponule prĺslušným opróvnením no projekčné prÓce'

Člónok lll.
Miesto q čos plnenio

1.MiestomplneniojeZÓklodniškoloJABLONECvobciJoblonec.
2. Zhotovitel, so zovözuje vykonoi ä áoooľ objednivotel'ovi dielo v nosledovnom

Ťermíne: 4 - 6 rÝźdř|ov od zočotio pl;őc ltermíny boli predloŽené v cenovej ponuke /:

TermínEtopo
otie prÓc oŽ po Úhrode zóloh ovei foktÚrv /1. začotie prÓc 9.1.2023 lzaĆ

2 cco 13.2.2023 / odovzdon ievtločenej oelektro nickej podobe /
dokončenie
prÓc:

3. AkÓkolVek Zrneno čosu zhotovenio o dokončenio dielo oproti bodu 2' tohto člónku

je podmien"nä vzó,omnou dohodou zmluvných strÓn uzovretou formou písomných

dodotkov k zmluve, kioré budÚ číslovoné, dotovoné o podpísoné obomo zmluvnými

stronomi. Tieto zmeny sÚ poo.i"nuné konzulticiomi o Zmenomi nÓvrhu' Zmeny

ovplyvňujÚ somotný termín odovzdonio dielo'

4. Ak zhoioviŤeľ zhotoví dielo ol"ooí"ľ,o oor'oo.nutÚ čosť pred dohodnutým Ťermínom

odovzdonio, zovözuje so objednovotel'toto dielo, resp' jeho dohodnutÚ čosť prevzioť

oj v skoršom ponÚknuto. tuińĺn", pokiol' bude dielo zhotovené v sÚlode

s poŽiodovkomi objednivotelo uvedenými v zmluve'

5. V prípode, ok počos projekci" Ji"lo oôjoe k udolosiiom' ktoré znemoŽnio vykonoť

dielo v sÚlode s poŽiodovkomi_ooj"onôuotel'o uvedenými v zmluve, je zhotovitel'

povinný pro;etenä prÓce no diele źostoviť o no tieto skutočnosti písomne upozorniť

objednivotel'o obrotom oko ich zisÍil'

6. V prípode vzniku zhoiovitel'om nezovinených prekÓŽok znemoŽňujÚcich riodne

vykononie dielo, termín vykononio dielo podl'o bodu 2' tohto člinku so predlŽuje o

poČei dní, počos ktoých ooli próce prerušené. ToktieŽ ok nevhodné pokyny

objednÓvotel,o prekoŽojÚ zhotovitel'ovi v riodnom vykononí dielo olebo poskytovoní

sluŽieb, je zhotovitel'povinný po tám oro objednÓvoŤel'o no ich nevhodnosť písomne

upozornil. Vykononie dielo, |.urp. poskytovonie sluŽieb v nevyhnutnom rozsohu

prerušiť do doby zmeny porvňou objánovoie1o olebo písomného oznÓmenio

objednivoiel'o, Źe trvÓ no vykononí dielo, resp. poskytovoní sluŹieb s pouŽitím

doných pokynov. o dobu, po kíorÚ bolo potrebné vyŕonońi" di"lo prerušiť' so predĺŽi

čosplneniodielo,resp.poskytnutiosluŽbypodl'otejŤozmluvy.
7. objednÓvotel, zodpovedi 'o 'půunosĺ 

všetkých informočných Údojov, ktoré ním

mojÚ byť poskytnuté orchiiektoü. óoj"onovoieľ d'olej zodpovedoza Io' Že nedÔjde

k porušeniu piiuo duševného vlostńĺctvo okémukoŃek výsledku tvorivej činnosti'

ktoý podl'o tejto zmluvy olebo sÚvislosti s ňou no Účely reolizÓcie dielo'

8. Všetky veci potrebné k pIneniu predmetu zmluvy, nodobudnuŤé zhotoviteľom pred

Účinnosťou t";io 
'ńluvy, 

idÚ no iorchu zhotovitel'ovi v prípode, ok Ťoto zmluvo nikdy

nenodobudneÚČinnosť.ToznomenÓ,ŻeobjednÓvoteľniejepovinnýuhrodiť
zhoiovitel'ovi iokto vzniknuté nÓklody sÚvisioce s touto zmluvou'

Strono 2 z ó



-
I Zo omeškonie termĺnu odovzdonio dielo ,, orchiŤekionickej štÚdie" zoploŤĺ zhotovitel'

O,o5% z dohodnutej ceny dielo ,o pozáÝ zočotý deň omeškonio' KomunikÓcio

s občonmi by molo prebehnÚť v čosovom hormonogrome ktoý je nutné si zosÚlodiť

tok, oby nijoko neovplyvňovol termín odovzdonio dielo.

Člónok lv.
ceno dielo o plotobné podmienky

l. Ceno zo vykononie dielo je stonovenó dohodou zmluvných strÓn v zmysle zikono

č. l8/l 99óZ.z. o cenocr' vznení neskorších predpisov' V tejto cene sÚ zohrnuté o

zohl'odnene uĺetrv výnoloŽene nártooy zhotovitel'o priomo sÚvisioce s vykononím

dielo.
2. Ceno zo vykononie dielo predstovuje: ceno 1 495'00 €

3. Fokturicio no Úhrodu dielo bude delenÓ no dve čosti:

:

4. Splotnosť foktÚry je 15 kolendornych dníodo dňo doručenio foktÚry objednivotel'ovi'

SÚčosťou foktÚł'bude obojstrońne potvrdený doklod o vykononí prÓc vo forme

protokolu.
5' FoktÚro so povoŽuje za uhrodenÚ dňom odpísonio peňoŽných prostriedkov z

bonkového Účtu objednÓvoiel'o uvedeného v zihlovĺ zmluvy'

6' V prípode, ze fokĺÚro nebude obsohovoť všetky nÓleŽitosti .doňového doklody

v zmysle plotných prÓvnych predpisov olebo k nej nebudÚ priloŽené doklody

dohodnuté zmllvnými stronomi, je objednivoiel' oprivnený tÚto vritiť zhotoviteľovi

no doplnenie. Ý toromto prípode zočne novÓ lehoto splotnosti plynÚť po doručenĺ

oprovenejolebodoplnenejfoktÚryobjednóvotel'ovi.

ZÓlohovi foktÚro
Doplotkovó foktÚro

2

J

Člónot v.
Odovzdonie o Prevzotie dielo

Zhotovovotel, so zovözuje odovzdoť dielo cco 1g.2.2o2g o zÓroveň so objednÓvotel'

zovozuje dielo prebroť o to oj pred uplynutím dohodnutej doby podľo zmluvy'

objednóvoteľ prevezme dielo o zhotôvitel' / orchitekt/ so zovozuje, Že projektovó

dokumenticiobude/dielo/budezhotovenÓpodl'ovšeŤkýchtechnickýchSTN

4

nonem.
O prevzotí dielo spíšu zmluvné strony pro1okol, kÍorý bude obsohovoť zhodnotenie

okosti dielo, sÚpis prípodných zistených vid o nedorobkov, ktoré nebrinio v uŽívonĺ

dielo, dohodu o opotrenióch no ic'h odstrónenie, prehlÓsenie zhotovitel'o, Že dielo

ooovzoóvo o prehíisenie objednivoteľo, Že dielo preberÓ.

Zóručnó dobo no dielo je 24 mesiocov.

Člónok. Vl.
Zóručnó dobo o zodpovednosľ zo vody

Zhotovitel,zodpoved o zo lo, Že dielo je zhotovené podl'o podmienok stonovených v

zmluve o zodpovedi zo to, Že dieio bude moť počos ziručnej doby vlostnosti

dohodnuté v zmluve.
ZÓručnó dobo dielo je 2 roky o zočíno plynÚť dňom pĺsomného prevzotio dielo no

zóklode protokolu o'odovzd'oní o prevzotí oi"lo podpísoného obomo zmluvnými

stronomi, s výnimkou čosŤi dielo, kde dodivotelio týchto čostí poskytujÚ krotšiu

ziručnÚ dobu' V tokýchto prípodoch plotio zÓručné doby poskytnuté

dodivoteľmi týchto čostí, nojmenej všok 24 mesiocov'

2
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3. Zhotoviiel' zodpovedÓ za vody, ktoré mÓ dielo v čose jeho odovzdonio
objednÓvoiel'ovi. Za vody, ktoré So prejovili po odovzdoní dĺelo zodpovedi
zhotovite|'vtedy, ok boli spÔsobené porušením jeho povinností.

4. V prípode, Že počos zóručnej doby so zistí vodo no zreolizovonom diele,
objednovotel' písomne Upozornĺ zhotovitel'o no tÚto skutočnosť. Zmluvné strony so
dohodli, Že počos zoručnej doby mó objednovotel'próvo poŽodovoť o zhotovitel'
povinnosť bezplotne odstróniť zistené o reklomovoné vody.

5. Zhotovitel'so zovozuje zočoť s odstroňovoním vid dielo v čo nojkrotšom, technicky
moŽnom čose, nojneskÔr všok do l0 dní od uplotnenĺo reklomÓcie objednivotel'om.

6. Zhotovitel'so zavazvje odstrÓniť rekIomovoné vody do l0 dní od zočotio ich
odstroňovonio, ok nedÔjde k písomnej dohode o inom termíne, ktorÓ bude
podpísonÓ obomo zmluvnými stronomi.

7. ZÓručno dobo neplynie po dobu, po ktorÚ objednÓvoŤel' nemÔŽe dielo uŽívoť pre
jeho vody, zo ktoré zodpovedó zhoŤovitel'. V prípode, Že pri odstroňovoní vÓd
došlo k výmene jednotlivých čostí za nové, tok pre nové čosti dielo zočíno
plynÚť novÓ zarvĆna dobo.

Člónok Vll.
Zmluvné pokuty o nóhrodo škody

l. V prípode, że zholovitel' nedodÓ dielo v dohodnutom termíne, objednÓvotel' mÓ
próvo no zmluvnÚ pokulu vo výške o,5 7" z CenY dielo za kaŹdý deň omeškonio.

2. Pri porušení zmluvy objednÓvotel'om olebo rozviozoní zmluvy zonikojÚ prÓvo
o zÓvözky zmluvných sÍrÓn zo zmluvy' odstÚpenie od zmluvy so všok nevzťohuje
niroku no nÓhrodu škody porušením tejto zmluvy' ZÓlohovÓ ploibo kŤori bude
uhrodenÓ prepodó V prospech zhotovitelb nokol'ko budÚ uŽ čiostočné projekčné
price vykononé.

3' Zmluvné strony vyhlosujÚ, Že zmluvné pokuty dohodnuté v zmluve so povoŹuju za
primeroné'

4. Zmluvnýmĺ pokutomi dohodnutými v zmluve nie je doiknutý nÓrok zmluvných strÓn
no nohrodu škody v plnom rozsohu, o to oj keby tito presohovolo výšku
zmluvnej pokuiy.

5' Zhotovitel'zodpovedÓ zo odovzdonÚ projektovÚ dokumentÓciu v plnom rozsohu.

Člónok V!l!.
Próvo o povinnostizmluvných slrón

l. objednóvotel' je povinný:
o) v prípode, ok so v priebehu vykonÓvonio dielo vyskytne poŤrebo d'olších

podklodov olebo spoluproce, poskytnÚť zhotovitel'ovi primeroné
spolupÔsobenie,

b) informovoť zhotoviiel'o o okolnostioch, resp. prekÓŽkoch, kioré mÔŽu briniť
zhotovitel'ovi riodne vykonoť dielo.

2. objednÓvotel' je opróvnený:
o) kontrolovoť plnenie predmetu zmluvy v koŽdom stupni jeho reolizacie' Ak pri

kontrole zislí, Že zhotovitel'porušuje svoje povĺnnosti, mo prÓvo Žiodoť, oby
zhotoviiel'odsirinil vody vznĺknuté nevyhovujÚcou reolizÓciou dielo o d'olej ho
zhotovovol riodne,

3. Zhotovitel'je povinný:
o) dodrŽiovoť všetky poŽiodovky pri zodoní objednóvotel'o
b) dodrŽiovoť próvne predpis, zavazné technické normy o d'olšie plotné normy

vzťohujÚce so no projekčné proce dielo
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-r 4. Udelenie licencie:
o Zhotovitel' týmto udel'uje objednÓvotel'ovi s Účinnosťou, oko je uprovenÓ

v iejio zmluve, sÚhlos no pouŽitie dĺelo o jeho jednotlivých čostí dielo, no kŤoré
so nevzťohuje ochrono outorského zokono /d'olej len ',Architektonické dielo"/
no verejné vystovenie dielo o pouŽitie dielo výlučne pre interné potreby
objednÓvotel'o i d'olej len ,,licencio" /' Licencio je udelenó len oko
nevýhrodnÓ licencio.

. objednóvotel' nie je oprÓvnený udeliť licenciu Ťretej osobe no pouŽitie
orchitektonického dielo v rozsohu licencie olebo jej čosti. objednÓvotel'nie je
tieŽ opróvnený licenciu olebo jej čosť postÚpiť no Ťretiu osobu.

Člónok lX.
osobitné ustonovenio

l. Písomnosti ohl'odom zmluvy so medzi zmluvnými stronomi doručujÚ osobne olebo
elektronickými prostriedkomi (e-moil) no dohodnutÚ odresu druhej zmluvnej strony
uvedenÚ v člónku I. tejio zmluvy. Zo osobné doručenie so povoŽuje osobné prevzotie
písomnosti zmluvnou stronou, resp. osobou poverenoU zmluvnou stronou no
preberonie písomností. Ak pri doruČovonĺ písomností odresit odmietne písomnosť
prevzioť, povoŽuje so písomnosť zo doručenÚ dňom odmietnuŤio jej prevzotio.
Písomnosti doručovoné prostredníctvom e-moilu so povoŽujÚ za doručené
nosledujÚci deň po ich odosloní, ok nie je preukÓzoný skoršítermĺn doručenio.

2. V sÚvislosti s dÔvernými informiciomi sprístupnenými druhej zmluvnej strone je koŽdÓ
zmluvnÓ strono povinnÓ poČos plotnosti zmluvy o po dobu dvoch rokov po skončení
plotnosti zmluvy uchovivoť o zobezpečovoť utojenie o dÔvernosť okýchkolVek
informocií oznočených zo dÔverné o nebude tokéto informócie reprodukovoť oni
poskyŤovoť treŤím stronÓm bez predchÓdzojÚceho písomného sÚhlosu druhej strony o
oni lch vyuŽívoť iným spÔsobom, oko no noplnenie Účelu zmluvy'

Člónok x.
odslúpenie od zm!uvy

objednivotel' je oprÓvnený odstÚpiť od zmluvy, nojmö ok zhotovitel':
o) bude meškoť s termĺnom plnenio predmeŤu zmluvy podlb člÓnku lll. bod 2

zmluvy o vioc oko l0 kolendórnych dní,
b) zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenio v poŽodovonej kvolite o v sÚlode so

zmluvou,

c) V rozpore so zmluvou zostovil prÓce no zhotovení dielo, olebo inok prejovuje
svoj Úmysel nepokročovoť vo vykonÓvonídielo,

d) bez predchÓdzojÚceho sÚhlosu objednivotel'o prevedie všetky, olebo
niekŤoré prÓvo a zővozky vyplývojÚce zo zmluvy no tretie osoby,

e) nemÓ uzovreté poistenie zodpovednosti zo škodu v zmysle člÓnku Vlll' bod 3
písm. g) Ťejto zmluvy,

f) zavoŹným spÔsobom porušípovinnosti, ktoré mu vyplývajŰ zo zmluvy.
2' odstÚpenie od zm|uvy je Účinné dňom jeho doručenio druhej zmluvnej strone'
3. Zhotovitel' je oprÓvnený odstÚpiť od zmluvy ok:

. objednovotel' je v omeškoní so sploŤnou čiostkou v zmysle ustonovenĺ
o podmienok tejto zmluvy vioc oko 5 dnípo splotnosti

. objednivotel' je v omeškonís poskytnuiím sÚčinnosti

. No mojetok objednÓvotel'o bude vyhlÓseno nÚtenÓ sprivo

. objednovotel'poruší okékolVek duševné vlostníctvo zhotovitel'o / orchitekto /
olebo outoro k dieIu olebo čosti dielo
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Člónok Xl.
Zóverečné ustonovenio

l. TÓto zmluvo nodobÚdo plotnosť,o Ú"činno"sJ 9::rn]'j 
podpisu 1mly11Ými 

stronomi'

2. Zmluvu je mozňä ń"nił o dopĺňoť len formou př;-'ných dodotkov podpísoných

opróvnenými zoltuôĹ..i ooo.r,]*i""ný.ň ,t,ońl-Liä'e- ouoo tvoriť neoddeliteľnÚ

3. i:ť')ffiYJui" vyhoŤoven a v 2 ro'Vno,?ľl^1o'oý.h objednóvoteľ prevezme 1

vyhotovenie o zhótoviteľ prevezme l vyhotovenie'

4. Privne vzťohy vyplývojÚce z tejto zmluvy 9- |:Yp'ovené 
v tejto 'zmluve 

riodio so

príslušnými urtoÄä,i"ňiomi 'oŕono 
č. 5l3/l őglrc' obchodného zikonníko

v plotnom znení'

V Joblonci, dňoN sNWl

objednóvotel':
Zhotoviteľ:

!ng
066 01

rlo: 1

1

-ŮĘ,-
lng. orch. Dušon Gerbiš

Pocisk Slovomír
storosto obce

Strono ó z ó


