
ZNI.LUVA o DIELO -20-07}017
uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Obch. zákonníka - zákona č. 51311991 Zb. v znení

neskorších zmien.

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednávateť:

adresa:
Zastupený;
ICO:
DPH / IČ ppH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

zhotoviteť:
ZastilpenýlKonateť:

Adrese:
lČo:
DIČ i tČ opH:

Bankové spojenie,
Císlo úětu:
lBAN:
e-mail:

I.2

Obec Kotrěiná Lúěka,
Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Jozef Žabka, starosta obce
00321397
2020671906
Všeobecná úverová banka, a. s.
2372843210200
0903 / 51,t 1B9, 0948 l 4B4 072
starosta@kotrcinal ucka. sk

SoARCH s.r.o.,
lng. arch. Jozef Sobčák,
autorizovaný architekt, zapísaný v SKA reg. č. autorizácie 'l508 AA
Bytčická 16, 0,10 ol Žitina,
47 37o 092
20 23 843 019 / -
NlE som platca DPH
Tatra banka, a.s.,

2944009503/1 1 00
SKsB 1100 0000 0029 4400 9503
j ozefsobcak@ gmail. com

2. PREDMET ZMLUVY

2.I Zhotoviteť sa zav'ázuje, že pre objednávatefa uskutoční vypracovanie projektu
v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu za podmienok nižšie uvedených,
v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného ziákonníka v platnom znení
s názvom PD: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu
Kotrčiná Lúčka", a dielo odovzdá objednávateťovi.

2.2 Objednávateť sa zavázuje, že zhotovené dielo podťa bodu 3. prevezme azaplatí zaň
cenu diela podťa bodu 6. tejto zmluvy.

3. ROZSAH A PREDMET PLNENIA

Zhotoviteí sa zavázuje uskutoěniť pre objednávatela:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu s názvom PD
,,Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka'ó.
Navrhovaný objekt je situovaný v intraviláne obce Kotrčiná Lúčka na parcelách vo
vlastníctve investora (príp. vjeho nájme). Predmetom riešenia sú stavebné konštrukcie pri
znížení energetickej náročnosti budovy.
Objednávateť projektovej dokumentácie si musí zabezpeěiť, údaje o navrhovanom
technologickom riešení, ktoré odovzdá zhotoviteťovi.
Vzhťadom k charakteru riešeného :územia v intraviláne obce, nie je potrebné v rámci
projektovej dokumentácie riešiť staveniskovú dopravu.



3.2
J.J

ZaPracovartie PríPadných pripomienok, požiadaviek a podmienok schvaťovacích
9rgánov do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
spolupósobenie (konzultačnú činnosť) pri výbere dodávateťa stavby.
Technická a kvalitatívna charakteristika proj ektovej dokumentácie :

Predmet bude spracovaný v súlade:
- So zákonom Č. 50176 Zb. vplatnom znení (stavebný zákon) apríslušnými

vykonávacími vyhláškami,
- s PrísluŠnými STN a príslušnými všeobecne - technickými požiadavkami na

výstavbu, ktoré sa vzťahujúna tieto typy stavieb,
- s ostatnými súvisiacimi predpismi, napr. bezpečnostné predpisy, zákono verejných

prácach č.254/|998 Z.z., požiarne predpisy a pod.
Projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu bude spracovaná akojeden celok.

SPOLUPÓSOBENIE OBJEDNÁVATEIA

Objednávateť poskytne zhotovitel'ovi kópiu zkatastrálnej mapy dotknutého územia
aumožní kedykol'vek ďalšiu obhliadku dotknutého územia.
Objednávateť sa z,avázuje, že počas spracovávania projektovej dokumentácie,
PoskYtne zhotoviteťovi ďalŠie spolupósobenie, spočívajúce na.lma v odovzdaní
doPlňujúcich Údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a sianovísk, ktorých potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Objednávateť určí zodpovednú osobu pre pracovný styk:

3.4

4.

4.I

Zodpovednou osobouj e zatiaí:

Í REALIZÁCIA

JozefŽabka, starosta
0903 / 51 1 189, 0948 l 484 072

4.2

4.3

5.3

5.4

5.1

5.2

Zhotoviteř sa zavázuje realizovat' predmet tejto zmluvy riadne a včas v súlade
s PokYnmi Objednávateťa, závaznými rozhodrrrrtiami spiávnych orgánov ako ajvsulade sPlatnými ON, STN avšeobecne záváznými predpismi adoiodami podl,a
tejto zmluvy.
Ak nie je áotoviteť sám kvalifikačne a skúsenostne zdatný pre niektoré časti projektu,
zainteresuje kvalifikovanú tretiu osobu. Takýmto spósobom zhotovitel' zaručí,že splnívŠetkY PoŽiadavky, Zhotoviteí oznámi objednávateťovi svojich |ripadných
PotenciálnYch subdodávatel'ov. Zhotoviteí teda vykoná práce .a-, i.ipuan.s vlastnými zamestnancami, prípadne so subdodávateťmi anezadá 

'pri", 
inej

spoločnosti.
7hotoviteÍ Preskúma objednávateťom poskytnute podklady a prehlási, že je mu známy
(alebo nie je známy) rozsah a obsah týchto podkladov.
ZhotoviteÍ sa zavázuje prípadné vady anedorobky odstráni bezodkladn e abezzbYtoČného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateťom.
Reklamáciu vady plnenia predmetu 7mlury je objednávateí povinny uplatniť
písomnou formou bezodkladne po zistenívady.
ZhotoviteÍ je povinný objednávateťa priebežne informovať o priebehu plnenia
predmetu zmluvy.
Zhotoviteť sa nesmie odchýliť od pokynov objednávateťa.
VYPracovanú projektovú dokumentáciu odovzdá zhotoviteť objednávateťovi
v konvenčnej, tj. papierovej forme a 1x v digitálnej forme nasledovne:- dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby _ v počte 6-mich

sadách a lx v digitátnej forme.
- rozpočet aýkaz ýmer vdigitálnej forme - 2x alx výkaz výmer bez

rozpočtu

5.5

5.6
5.7



- pdpadnú ďalšiu dokumentácia pre účely verejného obstarávania - najviac sady
vyhotoví zaúhradu.

5.8 Objednávateť, pokiať to bude potrebné, osobitne splnomocní zhotoviteťa na
vykonanie všetkých potrebných krokov súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy.

6. CENA A PLATOBNÉ, PODMIENKY

6.I Celková odmena za činnosť zhotoviteťa v zmysle čl. 3 je stanovená nazáklade dohody
oboch strán vo výške 2'550 EUR bez DPH, slovom ...dvetisícpát'stopátodesiat...
EUR a zahíňa všetko, čo je potrebné ku kompletnej a podl'a predpisov vykonanej
realizácii diela.
DPH 0,00 EUR

2'550,00 EURCena spolu
NlE som platca DPH

Pdslušná čiastka podl'a čl. 6.1 bude uhradená objednávateťom v zmysle bodu 5.7 tejto
zrnluvy na základe zhotoviteťom predloženej faktúry do 14 dní od jej doručenia a to
nasledovne:
Obsah PD:

o zateplenie objektu (obvodové steny a strop 2NP),
o rnýmena exteriérových okenných a dverných výplní,
o vypracovanie teplo technického posudku,
o rozpočet

V pdpade, že dójde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dóvodov na strane
objednávatel'a bude zhotoviteť práce rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia
fakturovať objednávatel'ovi vo výške :

Yzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia /odstúpenia/
tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podťa čl. VI pre jednotlivé práce
uvedené v č1.3.

V prípade, že nedójde k dohode podťa bodu 7.4.1 požiada zhotoviteť o
rozhodnutie súd.

6.2

6.3

6.4

6.4.1

6.4.2

7.2

7. DOBA PLNENIA

7.1 V súlade s ělánkom 2 a3 tejto zmluvy je stanovený tento termín plnenia:
7.1.1 Vypracovanie a odovzdanie dokumentácie pre vydanie stavebného

povolenia a rea|wáciu stavby podťa bodu 3.1.1 je stanovený do 15.11.2017.

Zhotoviteí sa zavťnuje koordinovať auskutočňovať všetky činnosti v súvislosti
s realizáciou predmetu tejto zmluvy tak, aby dodržal termín dohodnutý v č1.7.1.1 tejto
zmluvy. V prípade nedodržania termínu, uplatní si objednávateť nárok na zmluvnú
pokutu.

8. MIESTO PLNENIA zÁvuzrcov

Miestom plnenia závázkov je sídlo objednávateťa. Doručenie písomnosti poštou sa
vylučuje.



9.1

9.2

g. nóvBnNosŤ l uTAJENIE

Zhotoviteť sa zavázt$e zachovať dóvernosť všet\fch informácií získaných od
objednávateía anedať ich k dispozícii iným osobám ako svojim zamestnancom,
s výnimkou tých informácií, ktoré sú v dobe zverejnenia už verejne známe.
Vprípade zapojenia externých pracovníkov či subdodávateťov zabezpečí zhotoviteť
dodržanie povinnosti o zachovaní dóvemosti aj zo strany týchto osób.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

l0.1 Obe zmluvné strany sú povinné oznamovať si navzájom všetky dóležité okolnosti
súvisiace s predmetom plnenia tejto zmluvy.

l0.2 Objednávateť si vyhradzuje právo kedykol'vek zvolať stretnutie so zhotoviteťom
ajeho prípadnými subdodávatel'mi. Zhotoviteí je povinný sa na takomto stretnutí
áčastniť a zabezpečiť účasť prípadných subdodávateťov do dvoch dní od uplatnenia
tohto práva.

l0.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmien vrozsahu predmetu plnenia oproti
rozsahu stanovenom vč1.3, resp. vprípade zvýšenia nárokov objednávateía na
objemové a priestorové sfuárnenie ako aj technické riešenie stavby má zhotovitel'
pnívo jednať o cene a termíne predmetu plnenia.

11. WASTNÍCTVo

l1.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávatela, zhotoviteť po
upotrebenÍ, najneskór v deň odovzdania diela, vráti objednávateťovi.

lI.2 Dielo je vlastníctvom zhotoviteťa až do dňa zaplatenia ceny diela v 100% výške.
Dovtedy objednávateť móže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so
súhlasom zhotoviteťa.

12. ZoDPovEDNoSŤ ZMLUVNÝcH STRÁN 1Šrouv;

|2.1 Zhotoviteí zodpovedná za škodu, ktorá vznikla objednávateťovi zavineným riadnym
nesplnením svojich závázkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez
súhlasu obj ednávateťa.

l2.2 Objednávateli zodpovedná za škodu, ktorá vznikla zhotovitefovi zavineným
nesplnením svojich závázkov, neoprávnených nakladaním s dielom alebo omeškaním,
ako aj za škodu, ktorávznikla zhotoviteťovi v dósledku rozhodnutie tretej osoby, ktoré
je pre objednávateía závázné.

l2.3 Zhotoviteí zodpovedá zavady časti zmluvy o dielo podl'a bodu 3., ktoré malo v deň
jeho odovzdania objednávateťovi, a ak sa prejavili do 2 rokov odo dňa odovzdania.
Nezodpovedá za vady diela spósobené nevhodnými pokynmi objednávateťa alebo
tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre zhotoviteťa závázné. Zodpovednosť zhotoviteťa
zavady diela zaniká dňom vykonania svojvoťných zásahov do diela alebo inej úpravy
diela vykonanej objednávateťom proti vóli zhotovitel'a alebo bez jeho súhlasu.

l2.4 Objednávateť zodpoved,á zhotoviteťovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne
svojvoťnými zásahtni do diela alebo jeho inou úpravou proti vóli zhotoviteťa alebo
bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, atým znižuji
dóstojnosť zhotoviteťa alebo jeho vážnosť v spoločnosti.

I2.5 Uplatnenie finančnej ujmy voči zhotoviteťovi diela (PD) z dóvodu nekvalitne
spracovanej projektovej dokumentácie pri rcalizácli samotnej stavby ,musí bý
podložené reklamáciou a pri vážnejších pochybeniach aj znaleckým posudkom.

10.



13. zMLUvNB porurv 1rrNÁr,n;

13.1 Za omeŠkanie zmluvných strán s plnením závázkov sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak
omeŠkanie bolo spósobené bezdóvodnou nečinnosťou, nedbanlivostbu át"bo
Úmyselne. Za oprávnené omeškanie sa považuje práceneschopnosť alebo iná
záv ažná udalostbu, ktorú nemožno vopred ovplyvniť pdpadne predvídať.

I3.2 Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteťa je znňenie ceny diela o 0,05 oÁ zakaždý
kalendámy deň omeškania.

13.3 Zmhxná pokuta za omeškanie objednávatel'a s úhradou faktúry je o 0,05 oÁ zceny
diela za každý kalendárny deň omeškania.

14. zÁvBnnčNr usraNovENIA

l4.1 Právne vďaw vyplývajúce ztejto zmluvy, ktoré nie sú zmluvou výslovne upravené,
sa riadia Obchodným zákonníkom.

l4.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt'
vyhotovené v písomnej forme a podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

t4.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, zktoých každý má platnosť
originálu.

l4.4 Objednávateí obdňí 1 exemplár zmluvy, áotovitel' obdrží 1 exemplár zmluvy.
I4.5 Zmluvné strany beru na vedomie, že zmluva nadobúda účinnosť dňom iej podpísania

štatuttírnymi zástupcami zmluvných strán.
14.6 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne,

váŽne, ich zmluvná volhosť nebola ničím obmedzená, obsah zmluvy je určitý a im
nozumiteťný.

-07- 1017
Y ....Žlline....., dňa ? 1 -07- 2017

lng. arch.

íltg*ffi,,


