
ZMLUVA O DlELO
uzavretá podľa ~ 536 a nasi. zákona NR SR Č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy Objednávateľa: Číslo zmluvy Zhotovitel‘a:

L
ZMLUVNĚ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Lozorno
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Štatutárny orgán: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta
IČO: 00304905
DIČ: 2020643669

(d‘alej len „Objednávatel“)

1.2 Zhotovitel‘:

Obchodné meno: SUPERATELIER s.r.o.
Sídlo: Mýtna 11, 811 07 Bratislava
Zastúpený: Ing. arch. Peter Janeček, konatel‘ spoločnosti

Ing. arch. Branislav Husárik, konatel‘ spoločnosti
Po technickej stránke: Ing. arch. Matej Kollár
iČo: 44514191
DIČ: 2022737244
iČ DPH: SK 2022737244
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56078/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK8211000000002622224278
Tel: ±421 904 682 834
e-mail: office@superatelier.sk

(d‘alej len „Zhotovitel“]

(spolu Objednávatel‘ a Zhotovitel‘ aj ako „Zmluvné strany“)



PREAMBULA

A. Objednávatel‘ ako investor stavebného zámeru Základná škola Lozorno - modernizácia a
rozšírenie kapacít uzatvára v rámci vypracovania Projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie, obsahom ktorej bude taktiež vypracovanie stupňa projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a majúcej náležitosti pre použitie ako aj tendrovej
dokumentácie podl‘a prílohy Č. 3 (ďalej len „PDSP“), a získania všetkých právoplatných
stavebných povolení (d‘alej len „PSP“) v rámci zlúČeného stavebného a územného konania
tohto zámeru nasledovné zmluvy a objednávky:

Vypracovanie kompletnej PDSP pre všetky objekty definované v Prílohe Č. 1 vrátane
prislúchajúcich objektov a zároveň výkon hlavného inžiniera projektu (d‘alej len „HIP“)
ako hlavného koordinátora všetkých zúČastnených remesiel

. ZabezpeČenie d‘alších podkladov a služieb potrebných pre zabezpečenie stavebného
povolenia alebo ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie (napr.
geodetické služby, prieskumy, posudky a pod.)

Táto zmluva popisuje činnosť Zhotovitel‘a tak, aby bola predložená kompletná PDSP na
príslušné stavebné úrady a Objednávateľ mohol získať potrebné stavebné povolenia za účelom
výstavby stavebných objektov definovaných v Prílohe Č. 1 tejto zmluve a uskutočniť na základe
PDSP výberové konanie na zhotovitel‘a stavebného zámeru.

B. Názov zámeru: Základná škola Lozorno - modernizácia a rozšírenie kapacít
Názov stavby: Základná škola Lozorno
Miesto stavby: Lozorno
Investor (stavebník): Obec Lozorno

„.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty:
• situácia a predbežná objektová skladba pre PDSP (Príloha Č. 1)
• cenová ponuka Zhotovitel‘a zo dňa 11.09.2020 (Príloha Č. 2)
e architektonická štúdia »Základná škola Lozorno“, 07/2020, SUPERATELIER s.r.o.
. katastrálna mapa v digitálnej forme (.dwg)

polohopis a výškopis v digitálnej forme (.dwg)
• zameranie polohy všetkých inžinierskych sietí potrebných pre riadne vypracovanie

PDSP

IlL
PREDMET DlELA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je nasledovná Činnosť a výkony Zhotovitel‘a pre Objednávatel‘a:

3.1.1 (i) Zhotovenie diela — kompletnej a riadne v súlade s platnými právnymi predpismi
a príslušnými technickými normami vypracovanej PDSP podl‘a Prílohy Č. 1 tejto
zmluvy pre zámer v zmysle Čl. I v požadovanom a dohodnutom rozsahu‘ vrátane (d‘alej
len „vr.“) zabezpeČenia prerokovania rozpracovanej PD s relevantnými orgánmi štátnej
správy a samosprávy a dotknutými organizáciami,

(ii) súČasťou zadania je aj dodanie diela v tzv. „stop stav“ t.j. predloženie PDSP v stave
rozpracovanosti približne 50% za úČelom schválenia zo strany Objednávatel‘a (d‘alej aj
ako „STOP-STAV“).

3.1.2 Z~ účeloiii spI~snešin~ bodu 3.1.1, jedná ~a o vypr~covanie č~sLí l‘DSP bez iiižiiiiei~kej
Činnosti‘ ktorú vykonáva Objednávatel‘ vo vlastnej réžii alebo na základe zmluvy
s treťou stranou.

2/14



3.1.3 Vypracovanie a kompletizácia častí PDSP v rozsahu a podrobnostiach podľa
Sadzobníka UNIKA 2017 ako aj rozsahu potrebnom na získanie PSP, vždy však
minimálne podl‘a rozsahu výkresov a mierok podl‘a rámcového zoznamu uvedeného
v Prílohe Č. 3 tejto Zmluvy a uskutočnenie výberového konania na zhotoviteľa
stavebného zámeru (t. j. aj v rozsahu tendrovej dokumentácie podl‘a prílohy č.3),
vrátane:

3.1.4 Koordinácia všetkých zúčastnených profesií, expertov a konzultantov
3.1.5 Komunikácia a potrebná súčinnosť s úradmi (stavebný úrad, dotknuté orgány štátnej

správy a samosprávy a dotknuté organizácie) a s osobou, vykonávajúcou inžiniersku
činnosť

3.1.6 Vyhodnotenie potreby d‘alších posudkov, prieskumov alebo zameraní (aj ked‘ sú nad
rámec zadania) a následný návrh na ich zabezpečenie Objednávatel‘ovi

3.1.7 Zapracovanie všetkých potrebných zmien PDSP požadovaných zo strany dotknutých
orgánov a organizácií ako aj tretích osób (podl‘a prerokovania s Objednávatel‘om) ako
aj mých zmien podl‘a tejto Zmluvy

3.1.8 Koordinácia a súčinnosť s d‘alšími konzultantmi a expertmi v súlade s pokynmi
Objednávatel‘a

Zhotovitel‘ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.2 Dielo bude vyhotovené v takej kvalite a rozsahu, aby postačovalo na spinenie účelu, ktorým je:
. získaniePSP
• uskutočnenie riadneho výberového konania zhotovitel‘a stavebného zámeru, ktorý

musí byť následne na základe PDSP schopný bez nutnosti úprav alebo
dopracovania dlela zabezpečiť vypracovanie stupňa projektovej dokumentácie pre
realizáciu stavebného zámeru

Zhotovitel‘ prehlasuje, že mu je dostatočne známy účel, za ktorým sa dielo vyhotovuje, že sa
oboznámil so všetkými okolnosťami vykonania diela vrátane miesta vykonania zámeru
(projektu) Objednávatel‘a, a že neexistujú žiadne prekážky, okolnosti alebo dóvody, ktoré by
Zhotovitel‘ovi bránili v riadnom a včasnom zhotovení dlela podl‘a tejto Zmluvy.

3.3 Zmluvrié strany uznávajú a súhlasia, že rozsah diela a činností (d‘alej len „služieb“) stanovený
v tejto Zmluve (bez ohl‘adu na to, či je stanovený v tele Zmluvy alebo v niektorej z príloh)
predstavuje minimálny rámec služieb Zhotovitel‘a, ktoré musia byť vždy poskytnuté
prinajmenšom v rozsahu potrebnom na vykonanie dlela, dosiahnutie projektových ciel‘ov
a realizáciu projektu. Žiadna takáto špecifikácia nemóže byť považovaná za konečnú a móže
byť kedykol‘vek predmetom dopinenia a spresnenia, pokial‘ sú v rámci vynaloženia patríčnej
odbornej starostlivosti rozumne vyžadované účelmi tejto Zmluvy, pričom toto nebude mať
dopad na dohodnutú cenu. Takáto špecifikácia však nesmie mať charakter naviac prác (tie sa
posudzujú samostatne podl‘a dohody zmluvných strán) ; ako naviac práce sa budú považovať
také dodatočné špecifikácie, ktoré už predtým Objednávateľ raz schválil a následne ich
požaduje zmeniť / upraviť výlučne z dóvodov na strane Objednávatel‘a (t. j. z dóvodov zmeny
architektonických východísk a pod.), alebo také dodatočné špecifikácie, ktoré možno upraviť
už iba podstatnou zmenou zhotovovaného dlela (t.j. špecifikácie neboli zo strany Objednávatel‘a
oznámené Zhotovitel‘ovi v primeranom čase, kedy ich bob možné ešte do diela zapracovať bez
podstatriej zmeny diela v danom čase). V žiadnom prípade sa za naviac práce nebudú
považovať také d‘alšie práce, úpravy, doplnenia alebo spresnenia dokumentácie, ktoré sú bežne
súčasťou takejto dokumentácie v tých stupňoch jej vypracovania, ku ktorým je povinný
Zhotovitel‘ podl‘a tejto Zmluvy.

3.4 Zhotovitel‘ sa zavázuje spolupracovať so zmluvnými partnermi Obj ednávatel‘a vykonávajúcimi
inžiniersku činnosť formou poskytnutia konzultácií a vysvetlení týkajúcich sa diela yr.
poskvtnutia doplň‘ijúcich údajov a podkladov požadovaných dotknutými orgánmi štátnej
~lirávy a ~aino‘piávy a o~ta1ti3?nhÍ SLI[IJektuti doL kL~uĹ9trLí LLLtLI ou ~L‘iv[~oLI v ~LřL1iLI
prerokovávania PDSP za účebom získania kladných stanovísk, posudkov a rozhodnutí
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prikladaných k žiadosti o vydanie stavebného povolenia yr. účasti na prípadných rokovaniach
(yr. prípadných verejných prerokovaní), ak to bude nevyhnutné.

3.5 Zhotovitel‘ bene na vedomie, že stavebné objekty PDSP móžu byť rozdelené na d‘alšie stavebné
pod-objekty (funkčne oddelerié a z pohl‘adu realizácie resp. prevádzky nezávislé) v zmysle
zadania Objednávatel‘a, ani táto skutočnosť nemá vplyv na dohodnutú cenu diela, pokial‘ bude
rozdelenie oznámené Zhotovitel‘ovi v primeranom čase.

Iv.
ČAS PLNENIA A DODACIE PODMIENKY

4.1 Termíny pinenia predmetu zmluvy podl‘a či. III sú nasledovné:
a) Dodanie rozpracovanej PDSP (STOP-STAV) na kontrolu Objednávatel‘ovi: do 30.11.2020
b) Kompletná PDSP, bez stupňa tendrová dokumentácia, na kontrolu Objednávatel‘ovi: do 10

týždňov odo dňa schválenia STOP-STAVu Obj ednávatel‘om
c) Tendrová dokumentácia v rozsahu podl‘a prílohy č.3 na kontrolu Objednávateľovi: do 4

týždňov odo dňa schválenia dokumentácie podl‘a písm. b) Objednávatel‘om
d) Vytlačenie PDSP a expedícia na jednotlivé úrady prostredníctvom partnera

vykonávajúceho inžiniersku činnosť: do 11 týždňov odo dňa schválenia STOP-STAVu
Objednávatel‘om (za predpokladu, že Objednávatel‘ sa vyjadrí do 72 hod od odovzdania
PDSP na kontrolu podl‘a predošlého bodu), inak sa lehota predlžuje o dobu o ktorú sa
Objednávatel‘ vyjadril neskór,

e) Vytlačenie tendrovej dokumentácie a jej expedícia Objednávateľovi: do 2 týždňov odo dňa
jej schválenia Objednávatel‘om.

Zhotovitel‘ nezodpovedá priamo za nasledovné termíny, ale počas plnenia úloh treťou stranou
sa móžu vyskytnúť požiadavky na aktualizovanie dodanej PDSP počas konania o vydanie PSP
v zmysle tohto ustanovenia zmluvy, a preto Zhotovitel‘ bene na vedomie aj nasledovné termíny:
f) Začiatok stavebného konania: marec 2021
g) Dodanie právoplatného SP: máj 2021

4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročitel‘né s
výnimkou:

• vyššej moci (neočakávané prírodné a mé javy znemožňujúce objektívne Zhotovitel‘ovi
zhotoviť dlelo v dohodnutých termínoch),

• v prípade významných zmien a rozsahu podl‘a pokynov objednávatel‘a, pri ktorých bude
vždy aj dohodnutá zmena termínov, ak je to potrebné, inak zmeny nemajú vplyv na
zmluvné termíny uvedené v bode 4.1, prípadne pri dohodnutých prácach naviac.

. vydania príkazov, zákazov, nariadení a rozhodnutí vládnych, rezortných, miestnych
alebo správnych orgánov, ktoré priamo ovplyvňujú možnosť Zhotovitel‘a dodržať
zmluvné termíny uvedené v bode 4.1,

• mých nepredvídatel‘ných skutočností, ktoré vzniknú nezávisle od vóle Zhotovitel‘a
a bránia mu v splnení jeho povinností, ak sa zároveň nejedná o skutočnosti, ktoré
Zhotovitel‘, konajúc s odbornou starostlivosťou mohol alebo mal predvídať, resp.
o skutočnosti, ku ktorým Zhotovitel‘ poskytol vyhlásenia alebo záruky podl‘a tejto
Zmluvy,

• nedodania nevyhnutných podkladov od Obj ednávatel‘a podl‘a bodu 10.1 tejto zmluvy.

4.3 Predfžené lehoty plnenia sa určia podl‘a dĺžky preukázaného zdržania formou dodatku k tejto
zmluve.

4.4 Po ukončení projektových prác Zhotovitel‘ odovzdá Objednávatel‘ovi (alebo ním určenej osobe
zabezpečujúcej inžiniersku činnosť):

S komp1~i~ \J3TI1OtOVE‘fl1‘~ l‘t)~I~ V p~‘p1~ľOVej fOrITl.e v p0~‘t~ podia po~1adavi~k
Objednávatei‘a (alebo ním určenej osobe zabezpečujúcej inžiniersku činnosť), max však
10 papierových paré, pričom jedno paré bude pracovná verzia pre Objednávatel‘a.
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Papierová podoba projektovej dokumentácie bude pozostávať bud‘ z poskladaných výkresov
v obálkach s hlavným obalom vo formáte A4 alebo (ak je to aplikovatel‘né) bude tvoriť ucelený
booklet vo formáte A3. Súčast‘ou každého paré bude ako prvý doklad (t.j. hned‘ na začiatku
hlavného obalu) prehl‘adný zoznam všetkých výkresov v presne v takom istom poradí
a usporiadaní ako je usporiadaná projektová dokumentácia.

Súčasťou výstupu budú aj 2 vyhotovenia v elektronickej forme na nosiči CD alebo DVD, ktoré
budú pozostávať z troch samostatných zložiek:

zoznam výkresov a príloh
kompletná PDSP v editovatel‘ných formátoch (výkresy *.dwg, technické správy *.doc,
tabul‘ky *‚xls a pod.) presne v takom istom poradí, v akom je usporiadaná papierová
verzia,

. kompletná PDSP v needitovatel‘nom tlačovom formáte *.pdf presne v takom istom
poradí, v akom je usporiadaná papierová verzia

• jeden archívny súbor t.j. všetky elektronické adresáre a súbory zbalené do jedného
súboru * .rar alebo *~jp

Elektronickú formu je možné po predchádzajúcej dohode s Objednávatel‘om odovzdať aj
formou elektronickej zásielkovej služby prístupnej cez internetový prehliadač.

4.5 Po postupnom zapracovaní pripomienok k PDSP všetkých dotknutých orgánov a organizácií
a po vydaní právoplatného stavebného povolenia Zhotovitel‘ odovzdá Objednávatel‘ovi
kompletné a finálne vyhotovenie PDSP v papierovej forme aj elektronickej forme v zmysle
vyššie uvedených obsahových aj formálnych požiadaviek v čl.4.4.

4.6 Zhotovitel‘ sa zavázuje, že predmet zmluvy bude dodaný v slovenskom jazyku a spracovaný
podl‘a noriem STN, d‘alej podl‘a UNIKA a ostatných predpisov a zákonov, platných v Slovenskej
repubtike a zároveň bude spIňať požiadavky (formá~ne aj obsahové) na zabezpečenie
potrebných stavebných povolení a bude vyhovovať aj požiadavkám a podmienkam
dohodnutým alebo uvedených v tejto Zmluve.

4.7 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov diela Objednávatel‘ovi alebo ním určenému
subjektu alebo pošte na prepravu do miesta určenia (na adresu Objednávatel‘a), v prípade
poštovej prepravy však Zhotovitel‘ zodpovedá za doručenie v dohodnutých termfnoch
zhotovenia diela podl‘a tejto Zmluvy.

4.8 Objednávatel‘ sa zavázuje, že riadne a včas vyhotovené a dokončené dielo prevezme a zaplatí
za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.9 V prípade zastavenia prác z viny Objednávatel‘a budú vykonané práce odúčtované podl‘a stupňa
rozpracovanosti dohodnutým percentuálnym podielom z dohodnutej ceny, alebo podl‘a
skutočne zdokladovaných a oprávnených nákladov zo strany Zhotovitel‘a.

V.
CENA ZA DlELO

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán ako pevná cena v zmysle ~ 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podl‘a Čl. III, ods. ~.1 je 66 000 FUR bez DPH (slovom:
~esťdes1at~e~t~tlsíc eur).

5.1.2 K cenám bude pripočítaná a účtovaná DPH v zmysle platných predpisov SR v čase
fakturácie.
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5.1.3 V cenách nie je zahrnutý inžiniering za účeiom vydania SP a ich správopiatnenia.
5.1.4 Pre prípadné naviac práce v hodinovej sadzbe sa zmluvné strany dohodli na

nasiedovných cenách:
Architekt 40 t/hod
Projektant 35€/hod

• Administratívny pracovník 25~€/hod
Použitie hodinových sadzieb je podmienené predchádzajúcim písomným (alebo e
mailovým) súhlasom Obj ednávatel‘a.

Vyššie uvedená cena diela (bod 5.1.1 a 5.1.2) móže byť prekročená len s písomným
súhlasom Objednávatel‘a. Zároveň Zhotovitel‘ vyhlasuje, že ak nie je inak uvedené v tejto
Zmluve, sú v cene diela zahrnuté všetky jeho náklady a výdavky spojené so zhotovením
diela, ako aj správne a mé poplatky spojené alebo súvisiace so zhotovením diela alebo
zabezpečením jeho zhotovenia (ako aj jeho akejkoi‘vek časti).

5.2 Cena v ods. 5.1 zahřňa dodávku podl‘a či. IV, ods. 4.4 a 4.5. Cena za prípadné d‘alšie vyhotovenia
PDSP (naviac vyhotovenia) sa vypočíta podl‘a cenníka reprografických prác, ktorý vychádza
z bežného cenníka v porovnatei‘ných službách.

5.3 Objednávatel‘ si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť cenu takých reprografických prác, ktoré
nie sú obsiahnuté v Prílohe č.2, inak nepodliehajú úhrade. Toto sa vzťahuje aj na akékol‘vek mé
náklady nad rámec predmetu zmluvy.

VL
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela podl‘a ods. 5.1 uhradí Obj ednávatel‘ na základe faktúr, ktoré má právo
Zhotovitel‘ vystaviť Po odovzdaní diela podl‘a či. III v lehotách podl‘a či. IV., ods. 4.1 tejto zmluvy
nasledovne:

• Podpisom tejto zmluvy: 30% ceny diela podi‘a ČI ‚J, ods. 5.1.1.
. Vytlačenie a odovzdanie odsúhlasenej PDSP a expedícia na jednotlivé úrady

prostredníctvom partnera vykonávajúcim inžiniersku činnosť: 50% ceny dlela podľa
Čl V, ods. 5.1.1.

• Vydanie právoplatného stavebného povolenia: 20% ceny dlela podl‘a Čl V, ods. 5.1.1.,
najneskór však do 6 mesiacov od odovzdania vyššie uvedenej projektovej
dokumentácie, za predpokladu že dóvody prípadného nevydania stavebných povolení
alebo nemožnosti podania riadnej a úplnej žiadosti o vydanie stavebných povolení
neležia na strane zhotovitel‘a.

6.2 Každá faktúra bude obsahovať tieto údaje:

. adresa, sídlo, identifikačné čísla Ičo a DIČ
• presný odkaz na zmluvu yr. jej prípadného dodatku/ov (číslo zmluvy alebo dátum jej

podpisu)
• číslo faktúry

deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdanitel‘ného plnenia
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, kód peňažného ústavu
• presné označenie diela (stavebného zámeru)
• presný a úplný popis predmetu fakturácie s odkazom na príslušný čiánok zmluvy
• pečiatka a podpis oprávnenej osoby

6 3 \J prípade, ~‘e faktúra nehude oh~aho\TRť náležitosti uvedené ‚T tejto 7mluve, Ohjednáv~teY je
oprávn~ný vrtttiť ju thotovitelovi ni~ dopinenic V ti‘kom prípade q~ preru.~í plyriutte lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel‘ovi.
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6.4 Lehota splatnosti faktúr je 21 dní odo dňa doručenia správne vystavenej faktúry na adresu
Obj ednávatel‘a.

VIL
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSt ZA VADY

7.1 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl‘a podmienok zmluvy
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré projekt má v čase jeho odovzdania Objednávatel‘ovi. Za
vady, ktoré sa prejavili Po odovzdaní projektu zodpovedá Zhotovitel‘ iba vtedy, akboli
spósobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotovitel‘ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spósobené použitím podkladov
poskytnutých Objednávatel‘om a Zhotovitel‘ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávatel‘a a on na ich použití trval.

7.4 Záručná doba pre PDSP je doba jej použitel‘nosti, najviac však tn roky odo dňa vydania
stavebného povolenia, ak bude návrh na vydanie stavebného povolenia podaný do dvoch rokov
odo dňa odovzdania diela Objednávatel‘ovi. Zhotovitel‘ však nezodpovedá za vady PDSP, ktoré
sú spósobené zmenou východísk projektu, platnej legislatívy a noriem, ak k takýmto zmenám
došlo po riadnom a včasnom odovzdaní diela Objednávatel‘ovi.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má Objednávatel‘
právo požadovať a Zhotovitel‘ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotovitel‘ sa zavázuje odstrániť prípadné vady projektu v zmysle bodu 7.5 v technicky
najkratšom možnom čase najneskór však do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie
Objednávatel‘a.

7.7 Objednávatel‘ sa zavázuje, že prípadnú reklamáciu vady projektu uplatní bezodkladne Po jej
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotovitel‘a podl‘a čl. I. tejto zmluvy.

VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

8.1 Ak Zhotovitel‘ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. III v termínoch podl‘a bodov 4.1, písm. a)
až c) je Objednávatel‘ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % zo zmluvnej
ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

8.2 Ak Objednávatel‘ neuhradí faktúru za predmet zmluvy uvedený v čl. III v lehote podl‘a bodu 6.4,
je Zhotovitel‘ oprávnený nárokovať si úrok z omeškania v zmysle všeobecne závázných
právnych predpisov..

8.3 Ak Zhotovitel‘ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podl‘a bodu 7.6
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň
omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sú splatné do 10 dní odo dňa uplatnenia nároku na ich
zaplatenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody presahujúcej
výšku zmluvnej pokuty.

Ix.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(J ~ Od ~iithivy j‘ i~ito od~túpit‘ ~‘ p1 íp~ido~ 11, kLui (~ ~L~utuvLL~c~ ~ILIlLI~‘~1 ~tĺ~tl~‘lui d~kuLL

Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
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9.2 Odstúpenie od zmluvy móže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byt‘ druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

9.4 Objednávatel‘ móže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:

9.4.1 ak na Zhotovitel‘a bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, začaté konkurzné konanie
alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetok dižníka, alebo
ak bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak Zhotovitel‘ vstúpil do
likvidácie. Objednávatel‘ móže žiadať náhradu škody za nespinenie celého diela.
Vykonané práce sa zúčtujú podl‘a zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku
náhrady škód,

9.4,2 ak Zhotovitel‘ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu
dohodnutého v zmluve a ak máme uplynie dodatočne stanovená lehota na pinenie,
ktorú určí Objednávatel‘.

9.5 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuiáciu vzniknutých naviac nákladov a svoje
d‘alšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskór 14 dní po vyúčtovaní náhradným
Zhotovitel‘om.

9.6 Zhotovitel‘ móže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávatel‘ neplní svoje zmluvné
povinnosti a tým Zhotovitel‘ovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať Objednávatel‘a
a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie závázkov vyplývajúcich zo zmluvy
a písomne prehlásiť, že v prfpade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. Za
časť diela zhotovenú k účinnosti odstúpenia prináleží Zhotovitel‘ovi pomerná časť ceny diela.
Ak strany nedospejú k dohode o pomernej časti diela, určí ju znalec, na ktorom sa strany
dohodnú (ak sa nedohodnú strany na znalcovi, tak každá strana určí jedného znalca a títo určia
znalca, ktorého vyjadrením sú strany viazané).

X.
SÚČINNOSŤ A PODKLADY OBJEDNÁVATEI~A

10.1 Zhotovitel‘ vypracuje a odovzdá dielo v súlade s podmienkami zmiuvy a v súlade s podkladmi
prijatými od Objednávatel‘a podl‘a či. II, ods. 2.1 tejto zmluvy, ktoré mu poskytne Objednávatel‘
najneskór v termíne do 10 pracovných dní od vyzvania Zhotovitel‘om.

10.2 Objednávatel‘ sa zavázuje, že počas zhotovovania diela poskytne Zhotovitel‘ovi potrebnú
súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich podkladov,
údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk a mh, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenía tejto zmluvy, avšak za predpokladu, že Zhotovitel‘ o takúto spolupósobnosť
včas požiada a nejedná sa podl‘a tejto Zmluvy o pinenie, ktoré má zabezpečovať Zhotovitel‘.

XI.
OSTATNĚ USTANOVENIA

11.1 Zhotovitel‘ bude informovať Obj ednávatel‘a o stave rozpracovaného projektu na pravidelných
poradách, ktoré bude organizovať Zhotovitel‘ v súčinnosti s Objednávatel‘om spravidla raz za 2
týždne až do termínu expedície dokončenej PDSP. po tomto termíne sa bude pracovná porada
zvolávať podl‘a potrieb zmiuvných strán.

11.2 Odovzdaním diela alebo jeho časti Objednávatel‘ovi udel‘uje Zhotovitel‘ Objednávatel‘ovi
licenciu, ktorou udel‘uje Objednávatel‘ovi súhlas na použitie diela, a to na;

• vyhotovenie rozmnoženín diela,
• zaradenie diela do súborného diela s menom Zhotovitel‘a,
• ~II(~J~1~1(‘ (tj(~l~t ‘~ 111ý111 (tÍ~1O1fl % til(‘IĹOIIi /‚I,1(i~(i4/~
• verejné vystavenie diela pod menom Zhotovitel‘a,
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• zverejnenie diela pod menom Zhotovitel‘a a to akýmkol‘vek spósobom, aj formou
verejnej prezentácie (napr. uverejnenia v novinách, časopisoch, na web stránkach,
biliboardoch a mých informačných tabuliach)
použitie diela al. jeho časti na vytvorenie nového dlela,

• spracovanie d‘alších stupňov projektovej dokumentácie,
• použiť za účelom predkladania diela v konaniach potrebných a smerujúcich k realizácii

stavby,
• použiť dlelo pri propagácii a reklamných aktivitách realizovaných akýmkol‘vek

spósobom slúžiacich na realizáciu stavby a pre propagáciu a reklamu Objednávatel‘a,
a v prípade, že dójde k zániku tejto Zmluvy a dlelo nebude dokončené, avšak Objednávatel‘
uhradil Zhotovitel‘ovi už zhotovenú časť dlela, aj akýmkol‘vek mým spósobom, ktorý
umožňuje autorský zákon.

11.3 Licencia je udelená ako nevýhradná licencia v neobmedzenom rozsahu a to bez územného
obmedzenia a na neobmedzený čas. Licencia vzniká dňom prevzatia diela (resp. jeho príslušnej
časti) Objednávatel‘om a Objednávatel‘je oprávnenýudeľovaťtretím osobám sublicencie alebo
licenciu postúpiť. Objednávatel‘, ako nadobúdatel‘ licencie, má právo upravíť alebo zmeniť
dlelo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotovitel‘a, avšak takto zmenené alebo
upravené dielo nebude používať pod menom Zhotovitel‘a ako poskytovatel‘a licencie. Licencia
je v tomto rozsahu udelená odplatne, pričom odplata za poskytnutie licencie je už zahrnutá
v cene podl‘a článku V tejto zmluvy.

11.4 Zhotovitel‘ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady a nebezpečenstvo všetky súhlasy a
vysporiadať Po finančnej a autorskej stránke všetky nároky autorov a spolupracujúcich osób,
ktoré sa u Zhotovitel‘a alebo spolu s ním podiel‘ali na tvorbe a vypracovaní diela a ktorých si
Zhotovitel‘ najal alebo objednal na akékol‘vek práce na diele, vrátane právneho a finančného
vysporiadania výstupov, ktoré Zhotovitel‘ použil alebo zahrnul do diela alebo použil pri jeho
realizácii, vrátane ich obdržania súhlasu s použitím diela Objednávatel‘om v súlade s touto
zmluvou tak, aby užívanie diela alebo jeho častí Objednávatel‘om nebolo ničím obmedzené
a aby jeho užívanie v súlade s touto zmluvou neodporovalo príslušným platným právnym
predpisom. V prípade, že sa v budúcnosti ukáže opak, Zhotovitel‘ je povinný na vlastné náklady
vysporiadať všetky nároky autora (autorov) alebo mých subjektov, nahradiť Objednávatel‘ovi
škody, ktoré mu vzníknú, vrátane akýchkol‘vek nákladov vynaložených na ochranu záujmov
Objednávatel‘a, ktoré Objednávatel‘ vynaloží (napr. súdne poplatky, správne poplatky, náklady
na právne služby) a v prípade, že nebude možné nároky tretích osób vysporiadať tak, aby
Objednávatel‘ mohol dielo alebo jeho časti používať v rozsahu vyššie uvedenej licencie, je
Zhotovitel‘ povinný poskytnút‘ bezodkladne náhradné plnenie, ak Objednávatel‘ neurčí inak.

11.5 Zhotovitel‘ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s potrebnou odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel‘ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
Objednávatel‘a, pokynmi Obj ednávatel‘a, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií. V prípade
akéhokol‘vek rozporu medzi jednotlivými požiadavkami, ktorými sa má Zhotovitel‘ riadiť je
povinný o torn bezodkladne písomne informovat‘ Objednávatel‘a a počkať na jeho písornnú
(alebo e-mailovú) inštrukciu. Podklady podl‘a bodu 2.1. — posledné tn odrážky, sa zaväzuje pre
zhotovitel‘a zabezpečit‘ objednávatel‘, príčom objednávatel‘ zodpovedá za kvalitu a stav týchto
podkladov (zhotovitel‘ nie je povinný zisťovať, či overovať úplnosť, vhodnosť, či správnosť
vyššie uvedených podkladov; za prípadné nepresnosti a chyby v podkladoch zhotovitel‘ nenesie
žiadnu zodpovednosť); prípadné dodatočné úpravy predmetu dlela, ktoré nastanú vzhl‘adorn
na zosúladenie a úpravy takýchto vadných podkladov budú posudzované ako práce naviac.
Zhotovitel‘ je však zároveň povinný upozorniť Objednávatel‘a na všetky a akékol‘vek chyby,
n~do~tatky, ne~prá‘Tno~ti nl€‘ho mé ‘Tady v informáriách, podkladorh abbo dok‘imontorh
po~ky1I1uLýLl1 ZltoLovíLeľoví ~o ~$rnr‘y Ohjednávateľa ~a učeloin zhotovenia dlela, k[oi é
Zhotovitel‘ mohol a mal zistiť pre vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, v opačnorn
prípade zodpovedá Zhotovitel‘ v plnom rozsahu za všetky škody tým spósobené (vrátane
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omeškania so zhotovením diela, s vydaním alebo nadobudnutím právoplatnosti stavebných
povolení a pod.).

11.6 Zhotovitel‘ je povinný hl‘adať ekonomicky výhodné riešenia a o jednotlivých alternatívach plne
informovať Objednávatel‘a, aby on mohol sa kprijatým riešeniam vyjadriť, popr. vyjadrenia
orgánov a organizácií pozitívne ovplyvniť.

11.7 Ak dohody uzavreté podl‘a tejto zmluvy majú objektívny vplyv na predmet alebo termín
splnenia závázku musĺ byť súčasťou tejto dohody aj spósob úpravy ceny. Takáto dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

11.8 Zhotovitel‘ nezodpovedá za dósledky nedodržania termínov (podľa či. IV, ods. 4.1) vyplývajúce
z majetko-právnych vzt‘ahov, ktoré sú pine v kompetencii Objednávatel‘a, napr. uzatvorenie
zmlúv na užívanie pozemkov tretích strán, alebo ich častí za účelom umiestnenia a vybudovania
inžinierskych sjetí alebo komunikácií.

11.9 Zmluvné strany sa dohodli a týmto vyslovene súhlasia, že Objednávateľ nie je povinný si
u Zhotovitel‘a objednať d‘alšie stupne projektovej dokumentácie.

11.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vzájomnej komunikácie, doručovania a prijímania
rozhodnutí:

• za Objednávatel‘a bude vystupovať: Ing. arch. Miroslav Drahoš, [telef.: 0902 397 573], [e-mail:
drahosmiro@gmail.com], v prípade jeho nedostupnosti Ing. Igor Doka [telef.: 0911 249 884], [e
mail: igor.doka@gmaii.com] alebo Mgr. Ľuboš Tvrdoň [telef.: 0905 530 623], [e-mail:
starosta@lozorno.sk],
‘ za Zhotovitel‘a bude vystupovať: Ing. arch. Matej Kollár, 0904 966 312,
lozorno@superateiier.sk

Okrem toho sa zmiuvné strany dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať bud‘ osobne,
alebo si ich budú zasielať na adresy uvedené v tejto zmluve. Písomnosť sa bude považovať za
riadne doručenú jej prevzatím adresátom, odmietnutĺm prevzatia, a v prípade nedoručitel‘nosti
sa bude písomnosť považovať za doručenú v deň vrátenia písomnosti odosielatei‘ovi. V
naliehavých prípadoch, alebo ak je to uvedené v zmluve, možno použiť aj elektronickú
komunikáciu formou e-mailu. Oznamovanie formou e-mailových správ možno akceptovať aj
vtedy, ak nie je potrebný súhlas druhej strany, resp. pri operatívnom riešení danej situácie.

Zmluvné strany si vyhradzujú právo zmeny osób v tomto bode, Po písomnom (alebo e-mailom)
informovaní druhej strany.

E-mailová komunikácia je však vylúčená v prípade právnych úkonov spósobujúcich zmenu alebo
zánik tejto Zmluvy.

XII‘
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia ~ Sa zákona č. 211/2000
Z. z. o siobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorá v zmysle ust. ~ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia v súlade s osobitným predpisom~

Ĺ 2 2 lát(I ‚iiilu~‘~i j~ [~í~~~iuá ~ll~lu~, ~ ui~ v L L~‘~~id ~u‘t ~ ~ii~iclii~‘ L[~‘Výl~U(luý(lI i.u~IitiIoiiuk,
bola pred podpísaním prečítaná a na znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná.
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12.3 Strany prehlasujú, že prípadné spory z tejto zmluvy budú riešiť prednostne dohodou, ak
k dohode nedójde spory budú riešené pred príslušným súdom podl‘a Civilného sporového
poriadku.

12.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou obojstranne podpísaného
očíslovaného písomného dodatku.

12.5 Strany berú na vedomie, že okolnosti uzavretia tejto zmluvy a jej podmienky, ako aj informácie
o druhej strane, ktoré sa zmluvné strany dozvedeli počas rokovaní vedúcich k uzavretiu tejto
zmluvy sú dóvernými informáciami v súlade s ~ 271 Obchodného zákonníka a zmluvné strany
sa zaväzujú ich používať len pre účely tejto zmluvy a voči tretím osobám ich utajiť. Kto poruší
túto povinnosť je povinný na náhradu škodu podl‘a ustanovení ~ 373 a nasi. Obchodného
zákonníka v platnom znení. Obchodné tajomstvo ani mlčanlivosť sa nevzťahujú na poskytnutie
informácií osobám, ktoré sú povinné zachovať mlčanlivosť v zmysle platných právnych
predpisov, osobám ktoré prevzali závžzok mlčanlivosti alebo osobám, poskytnutie ktorým je
nevyhnuté pre riadne a včasné pinenie povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto
Zmluvy.

12.6 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne (alebo e
mailom), v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

12.7 Záväzkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení a d‘alšími všeobecné záväznými právnymi predpismi.

12.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
. Príloha č.1 — Situácia a predbežná objektová skladba pre PDSP
. Príloha č.2 - Cenová ponuka Zhotovitel‘a zo dňa 11.09.2020
. Príloha Č. 3 — Rámcový zoznam výkresov a mierok ich spracovania

12.9 Zmluva o dielo je vypracovaná v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 2020 V Bratislave, dňa 2020

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

~: ~rch. Peter Janeček

starosta obce Konateľ

SUI~ERATELIER s.r.o.

Ing. ar . Branislav Husárik
Konateľ

SUPERATELIER s.r.o.

.
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Príloha či:
Situácia a predbežná objektová skladba pre PDSP
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Príloha č.2:
Cenová ponuka Zhotovitel‘a zo dňa 11.09.2020

Superatelier e o a onuka: 20017

SUPE TELl R sr.o.
Myt ~i 11
8 07 BII~I,‘v~‘ S)~i‘~k~‘ Í~~L [‚I

IČ,O: 44514191
Dič: 2022737234 Obec Lozorno
iČ, DPH: Sl<20227 37244 ‚

Hlav‘ ‘a
9O055L~..z~n iv

ž .. Slnv~i‘ k~ epu~ k~

Obe‘. ozo‘iio IČO 003049)5
HI~u I DIČ 20206 3639
9)0 55 Lo‘%rn~

V~I ve I ~ 2C20 Z .‚~‚ Z~ I.‘&hi~ ~“,jIi Lozo ) ~
30 DSP

Ceix~‘ p‘. .i vita o‘ ~ e u ii ‚ie‘ ~‘e DSP ~rozŠiiei“ L yv“ R zpoče DŮR iv p jekl Z.‘kI, . RyLi Loz o ~de ‘z~ -

‚o.~ireuie kap:iciť‘

Č Poto2k~ 4 o~tvo r‘~J DPH(%) JCI,e2DPH S‘ uLe~DPH

A Iii eRb“ Lko-‘4aveIJ ě e 1 20 9500.00 9 ~00.00
23 00130 34000

2L 13000.00 3000CC
q600 (‘0 .r 6)0.01)

3 Dopr‘iv~ I 20 90000 900.00
22806í, 2280.00

4 Puži.i‘ Li OLhT‘ L I 20 2850.00 2 850,00
3420 (“3 420 00

5 Zdr,i~Mec ‚k.~ 1 20 75 .00 4 750.00
570(i) (70000

C Vyt~uzova iie I 20 5500.00 550C.00
6600130 660000

7 PIynQuiI‘.ILI I ‘0 950.00 950.00
000 : 4000

8 ViiJu‘JyjIedui‘ki 1 20 2950,00 2€5C,O0
3530 (‘0 3 ~0 00

9 ElekIsoi~iLic‘a 1 20 5800,00 5800.00
696000 (‘95000

O P ojekt orgainz.~iie výstavby I 20 950.00 950.00
1140(0 ..00i)

Seetlotedu I 20 750.00 750.00
0000‘) (“9001)

2 Teplotec ‚nika 1 20 1000.00 000.00
720000 20000

13 Ak ‚eb‘.ké p‘3CLIdCI C I 20 320000 3200,00
384000 3íi~.O00

14 Rozpočet ‚i Vyt‘ z vyt ic I 20 2900.00 2900.00
‘148000. 3‘.6000

‚ ‚ ~irL‘h‘h‘~‘ ‚PIl ‚‘)i,Cl ‚1 4

Celková cena s DPH 79 00€

Sučaetou CP sO prokise “yp~aně v zw‘Ia“ie. v prk~ade potre~y daIŠ~Ii hiudu aoc.er‘e ‘é ‘J viduá ‚e
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Príloha Č. 3
Rámcový zoznam výkresov a mierok ich spracovania v Časti tendrová dokumentácia

Doplňujúca technická správa bližšie špeciflkujúca hlavnú technickú správu PDSP
Skladba navrhovanej obvodovej steny 1:5
Skladba navrhovanej obvodovej steny v átriu (drevený obklad) 1:5
Skladba steny strešného svetlíka (obklad) 1:5
Skladby všetkých podláh, striech 1:5
Napojenie drevenej steny na základy 1:10
Napoj enie svetlíka na nový drevený strop 1:10
Napojenie svetlíka na existujúci betónový strop 1:10
Detail atiky - štandardná atika navrhovaná 1:10
Detail fasády prĺstavby jedálne 1:10
Napojenie prestrešenia átria na obvodovú stenu 1:10
Napoj enie stropu na nosnú (obvodovú) stenu - časť statika 1:10
Napojenie stropu na vnútornú nosnú stenu - čast‘ statika 1:10

Mierky sa móžu upraviťpodl‘a potreby a vzójomnej dohody
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