
  
 

ZMLUVA  O  DIELO 

uzavretá  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

  
 

                                                                              Číslo zmluvy:  06/2017 

 
 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1     Objednávateľ : 

     Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

            Hlavná 17,  917 01  Trnava 
            v zastúpení riaditeľom  Ing. Martinom   T u r č a n o m 
            osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
            a)  zmluvných:    Ing. Martin  Turčan 
            b)  technických:  Ing. Martin  Turčan,  Ing. Miroslav Horáček,  Peter  Pejkovič 
            bankové spojenie:   
            IBAN:  
            IČO:   00 598 135 
            DIČ:   2021190963 
            IČ pre DPH: SK2021190963 
            č. tel.:  +421 (0)33 3236 437  
            e-mail:  miroslav.horacek@skasz.trnava.sk 
            www.skasz.trnava.sk 
 

            ( ďalej len objednávateľ ) 
 
 
 
1.2      Zhotoviteľ : 

ENERGO CONTROLS, spol. s r.o. 

Škultétyho  2868/32,  010 01 Žilina 
osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

             a)  zmluvných:    Ing. Richard  Žilinčár 
             b)  technických:  Ing. Richard  Žilinčár, Ing. Milan Grešo 

bankové spojenie: 
IBAN:  
IČO:    36 020 028 
DIČ:    2020091282 

             IČ pre DPH: SK2020091282 
mobil:  +421 (0)903 702006 ( Ing. Milan  Grešo ) 
e-mail:  greso.milan@energocontrols.com 
zápis v Obchodnom registri  Okresného súdu v Žiline, oddiel:  Sro,  vložka č.:  62162/L 
 

( ďalej len zhotoviteľ ) 
 

 

II. 

PREDMET  ZMLUVY 
 

2.1     Zhotoviteľ  sa  zaväzuje, že za  podmienok  dojednaných v tejto  zmluve  vypracuje vo vlastnom 
    mene a  na vlastnú  zodpovednosť  pre objednávateľa  a  odovzdá  objednávateľovi nasledovný 
    predmet zákazky špecifikovaný ako projektová dokumentácia - realizačný projekt  na investičnú 
    akciu: 
 

„PD na odovzdávaciu stanicu tepla ( OST ) pre Mestský zimný štadión v Trnave“  
 

2.2    Objednávateľ sa  zaväzuje, že riadne  vykonané  dielo prevezme,  zaplatí za jeho zhotovenie do- 
         dodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 
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III. 

ROZSAH  A  OBSAH  PREDMETU  ZMLUVY 
 

3.1     Dielom podľa tejto zmluvy je: 
          3.1.1/ - Projektová dokumentácia - realizačný projekt (RP) 
                      Súčasťou je aj vypracovanie plánu organizácie výstavby  a  náklady stavby  -  rozpočet   
                      a  výkaz výmer. 
 

          3.1.2/ - Odborný autorský dohľad (OAD) 
 

3.2     Projektová  dokumentácia  podľa  bodu  3.1  sa  považuje  za  ucelenú časť plnenia, ktorá  bude  
          objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve. Dohodnutý rozsah plnenia 
          uvedený  v tomto  bode  je  možné  zmeniť  po dohode  zmluvných strán na základe  písomného  
          dodatku k tejto ZoD. 
          Zhotoviteľ  je  povinný  prezrieť si  miesto  realizácie ešte pred začatím vypracovania projektovej 
          dokumentácie  a  za  týmto  účelom  si  od  objednávateľa  vyžiadať všetky potrebné podklady a  
          informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela a zároveň je objednávateľ povinný jemu dostupné 
          informácie  zhotoviteľovi poskytnúť. 
 

3.3     Náklady na realizáciu - položkový  rozpočet  a výkaz výmer musia byť urobené ako  samostatné 
          ucelené časti. 
 

3.4     Zhotoviteľ  PD  je povinný spolupracovať s objednávateľom pri procese výberového konania  na  
          zhotoviteľa predmetného diela. 
 
 

IV. 

ČAS  PLNENIA  A  SPÔSOB  ODOVZDANIA  PREDMETU  ZMLUVY 

 

4.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet  zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. III. v bode  
         3.1.1 - ( RP )  v termíne najneskôr do:  osem kalendárnych týždňov po podpísaní zmluvy. 
     

4.2    Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednáva- 
         teľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dojednaného 
         spolupôsobenia  nie  je zhotoviteľ  v omeškaní  so splnením  povinnosti  dodať predmet zmluvy v  
         dojednanom termíne. 
      

4.3    Predmet  plnenia podľa bodu 4.1  tejto zmluvy je splnený riadnym  vypracovaním  a odovzdaním   
         PD objednávateľovi.  Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie osobné odovzdanie dokumentá- 
         cie objednávateľovi v jeho sídle s potvrdením o prevzatí - protokol o odovzdaní a prevzatí PD. 
 

4.4    Objednávateľ vyžaduje odovzdať  RP - grafickú a textovú časť:  
         4.4.1/ - V tlačenej ( papierovej ) forme v počte  6 kompletných paré ( výkresová a textová časť )  
                   - 2 x položkový rozpočet každej ucelenej časti pre OST 
                   - 2 x výkaz výmer každej ucelenej časti 
                    
         4.4.2/ - V digitálnej forme na CD nosiči 
                   - výkresovú časť v pdf  
                   - textová časť vo fomáte  MS Word 
                   - položkové rozpočty a výkazy výmer vo formáte  MS Excel 
          

4.5   Pri plnení predmetu zmluvy sa  zhotoviteľ  zaväzuje dodržiavať predpisy, technické normy, dojed- 
        nania  tejto  zmluvy  a  bude sa riadiť východiskovými  podkladmi  objednávateľa - investora, odo- 
        vzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi  a dohodami zmluvných 
        strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií. 
       
      

V. 

CENA  PREDMETU ZMLUVY 
 

5.1    Cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III. je stanovená dohodou  zmluvných strán  v zmysle  
         zákona  č.18/1996 Z. z.  o cenách  a  vyhlášky  č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ce- 
         nách a je konečná.  
 
 

 
2 



5.1.1. Realizačný projekt ( RP ) +  výkaz výmer  a  rozpočet 
 

 
 

Cena bez DPH 8 230,00  € 

DPH 20% 1 646,00 € 

5.1.1  Cena RP spolu s DPH 9 876,00 € 

    

5.1.2  Odborný autorský dohľad ( OAD - v rozsahu 20 hodín )  

Cena bez DPH 500,00 € 

DPH 20% 100,00 € 

5.1.2  Cena OAD spolu s DPH 600,00 € 
  

Celková cena za  PD  +  OAD 

Cena bez DPH 8 730,00 € 

DPH 20% 1 746,00 € 

Celková cena  s DPH 10 476,00 € 

          
 

5.2   Cena za predmet  zákazky činí  celkom   10 476,00 €  vrátane DPH,  slovom:  desaťtisícštyristo- 
        sedemdesiatšesť eur. 
  

5.3   Cena za predmet zákazky je maximálna a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá  tvorí prílohu  
        č. 1  tejto zmluvy.  
 

VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

6.1    Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl.  5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystave- 
        né zhotoviteľom po splnení predmetu tejto ZoD. 
 

6.2    Faktúru bude možné vystaviť  až  po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej kompletnej 
         projektovej dokumentácie.  Po odsúhlasení kompletnosti  PD v zmysle bodu  4.4 bude zhotoviteľ 
         vyzvaný  objednávateľom k vystaveniu faktúry v  zmysle bodu 6.3,  najskôr však po  14 dňoch po 
         odovzdaní jednotlivých časti predmetu zákazky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

6.3    Vystavenie faktúr: 
         6.3.1/ - Termín: 14 dní po protokolárnom odovzdaní RP objednávateľovi ( podľa bodu 4.4 ) 
                     Suma:  100% z ceny RP celkom s DPH podľa bodu 5.1.1. 
      
         6.3.2/ - Termín: po prevzatí a odovzdaní  OST do užívania. 
                     Suma: 100% z ceny OAD celkom s DPH podľa bodu 5.1.2. pri splnení bodov čl. IX ZoD.    
                     

6.4    Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať  
         náležitosti určené všeobecne  záväzným  predpisom alebo dohodnuté v tejto zmluve, objednáva-    
         teľ  je oprávnený vrátiť  ju do  termínu  splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  prípade sa   
         preruší plynutie lehoty splatnosti  a  nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia oprave-   
         nej faktúry objednávateľovi. 
 

6.5    Splatnosť faktúr  je 14 dní  odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 

 

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY,  ZÁRUKA 

 

7.1    Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy,  
         a že po dobu stanovenú v bode 7.3  bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôso- 
         bilý na dojednaný účel.   
 

7.2    Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má  projektová dokumentácia v čase jej odovzdania  objed- 
         návateľovi.  Za  vady vzniknuté  po odovzdaní  zodpovedá vtedy,  ak boli  spôsobené porušením 
         jeho povinností a nedodržaním platných noriem.  

 
3 



7.3    Záručná doba na projektovú dokumentáciu je  5 rokov  a  začína plynúť  odo dňa protokolárneho 
         odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. 
 

7.4    Zhotoviteľ vypracuje  projektovú  dokumentáciu  vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a  
         má oprávnenie na všetky činnosti požadované v predmete PD v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. 
         v znení neskorších zmien a doplnkov a je povinný na vyžiadanie  objednávateľa  toto oprávnenie 
         predložiť k nahliadnutiu, v prípade spracovania časti predmetu zmluvy v  subdodávke   zhotoviteľ 
         zároveň ručí za to, že subdodávatelia  budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povin- 
         ný na požiadanie objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov. 
 

7.5    Zhotoviteľ  nezodpovedá  za vady  projektu,  ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnu- 
         tých  objednávateľom a  zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej  starostlivosti  nemohol zistiť ich ne- 
         vhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  Objektívnej  zodpoved- 
         nosti dohodnutej v bode 7.1  sa zhotoviteľ môže zbaviť, ak preukáže, že v zmysle predchádzajú- 
         cej vety nezodpovedá za vady diela. 
 

7.6    Prípadnú reklamáciu vady  projektu  je objednávateľ povinný  uplatniť u zhotoviteľa  bezodkladne 
         po zistení vady v písomnej forme ( aj v elektronickej podobe - e-mail ). 
 

7.7    Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady  projektu  odstrániť bez  zbytočného  odkladu  po uplatnení 
         oprávnenej reklamácie objednávateľom.   Objednávateľ upozorňuje, že prípadné vady  a chyby  v  
         PD   je zhotoviteľ povinný odstrániť  bez nároku na honorár.   
          
 

VIII. 

ZMLUVNÉ  POKUTY 

 

8.1    V prípade, že zhotoviteľ nedodrží plnenie predmetu  zmluvy v dohodnutom  termíne  podľa čl. IV.     
bodu  4.1  je povinný  zaplatiť  zmluvnú pokutu  vo  výške  0,5%  z dohodnutej  ceny  diela podľa  
5.1.1 ( bez DPH ) za každý deň omeškania. 

 

8.2    V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej  po splnení predmetu  zmluvy, 
         má  zhotoviteľ  nárok  na  zmluvnú pokutu  vo  výške   0,5%  z  fakturovanej  sumy  ( bez DPH )  
         za každý deň omeškania. 
 
 

IX. 

VÝKON  ODBORNÉHO  AUTORSKÉHO DOHĽADU 

 

9.1   Odborný autorský dohľad ( OAD ) je dohodnutý zmluvnými stranami v rozsahu 20 hodín. 
        Plnenie výkonu autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavby podľa  vypraco- 
        vanej PD, ktorý je predmetom tejto zmluvy až do prevzatia a odovzdania  OST do užívania. 
        Zhotoviteľ  sa  zaväzuje vykonať  OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa poky- 
        nov objednávateľa, STN, všeobecných záväzných predpisov  a v  termíne realizácie stavby alebo  
        jej  časti. 
 
9.2   Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude realizovaný minimálne  
        v tomto rozsahu: 

-  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,   
-  dohľad nad dodržaním projektu, 
-  sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 
-  posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti  PD  z pohľadu dodržania  

           technicko-ekonomických parametrov, dodržania lehôt, prípadne ďalších ukazovateľov, 
-  účasť na každom  kontrolnom dni  počas realizácie stavby, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy 

           objednávateľa a zhotoviteľa stavby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-  účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

 

9.3   V rámci OAD musí byť investor - objednávateľ informovaný  o zisteniach o nedodržaní PD,  práv- 
         nych predpisov a technických noriem. 
 

9.4   Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora ( objed- 
        návateľa )  alebo  iného povereného pracovníka  objednávateľa o výkone  odborného autorského 
        dohľadu nad realizáciou stavby. 
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9.5   Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľom si objednávateľ vyhra- 
        dzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa  skutočnej  spoluprá- 
        ce so zástupcami objednávateľa. 
 

9.6   Objednávateľ upozorňuje,  že prípadné vady a  chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ po- 
        vinný odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD.  Cena za OAD sa po realizácii diela 
        vzájomnou dohodou  objednávateľa  a  zhotoviteľa  alikvotne zníži, v závislosti od množstva a zá- 
        važnosti vád projektovej dokumentácie. 
 
 

X. 

ODSTÚPENIE  OD ZMLUVY 

 

10.1  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto  ZoD  v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
         zo strany zhotoviteľa.  Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak zhotovi- 
         teľ: 

a) - bude meškať s termínom plnenia dohodnutým v čl. IV. tejto ZoD  viac ako  15 dní, 
b) - bude  preukázateľne vykonávať  práce  vadné,  t.j.  v  rozpore s podmienkami dohodnutými v 

tejto zmluve. Musí ísť o vady,  na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia  
diela písomne upozornený,  a ktoré  napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote po- 
skytnutej k tomuto účelu, 

c) - v rozpore  s ustanoveniami tejto  zmluvy  prestal  vykonávať  práce na zhotovení diela, alebo  
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy 

d) - bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky alebo niektoré práva a záväz- 
ky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby 
   

10.2 V prípade zastavenia prác na viac ako 2 týždne na predmete zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy 
        zo strany objednávateľa  počas  zhotovenia  projektu bez zavinených príčin zo strany zhotoviteľa, 
        uhradí  objednávateľ  projektové  práce  podľa  preukázateľného  stupňa  rozpracovanosti,  ak  sa  
        zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

10.3 Zhotoviteľ  je  oprávnený od  zmluvy  odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť po- 
        trebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto  ZoD,  ktoré by podstatným 
        spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti je 
        povinný zhotoviteľ preukázať - podrobne dokladovať a špecifikovať.  
 

  

XI. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 
 

11.1  Zhotoviteľ  bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou  starostlivosťou, k tomu 
         je povinný.  Zaväzuje  sa  dodržiavať  všeobecne záväzné predpisy, príslušné technické normy a  
         podmienky tejto zmluvy. 
 

11.2  Zhotoviteľ sa bude riadiť  východiskovými podkladmi a pokynmi  objednávateľa,  zápismi a doho- 
         dami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami správcov inžinier- 
         skych sietí  a dotknutých orgánov štátnej správy i počas prerokovania v štádiu rozpracovanosti. 
 

11.3  V  prípade,  že dodržiavanie dohôd uvedených v  bode  11.2  bude  mať vplyv na predmet  alebo   
         termín splnenia záväzku, budú  všetky  zmeny  riešené po  odsúhlasení  zmluvnými stranami for-    
         mou dodatku k zmluve o dielo. 
 

11.4  Zhotoviteľ  a  objednávateľ  sa  dohodli,  že  vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia  
         diela  ako celku  stáva  vlastníctvom objednávateľa,  pričom  nie  sú dotknuté práva zhotoviteľa v  
         zmysle autorského zákona. 
 

11.5  Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce 
         z tejto zmluvy.   Jeho  iné využitie,  najmä prípadné  prenechanie na využívanie tretím osobám je 
         podmienené  výslovným  súhlasom  spracovateľa.   Pokiaľ  použije  objednávateľ  podklady  tejto  
         zmluvy  na  iné  účely,  než  ako  vyplýva  z  tejto zmluvy,  bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ  
         právo na náhradu škody.    

 
 
 
 
 
5 



XII. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

12.1   Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné  ustano- 
          venia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej repu- 
          blike. 
 

12.2   Meniť alebo dopĺňať  text tejto  zmluvy možno  len  formou  písomných  dodatkov dohodnutých v 
          celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

12.3   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :  Príloha č.: 1/ - Cenová ponuka s kalkuláciou ceny  za  
          projektovú činnosť. 
 

12.4   Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si zmluvu prečítali,  porozumeli  jej textu a na znak súhlasu s jej 
          obsahom vlastnoručne podpísali. 
                        
12.5   Zmluva  je vyhotovená v  troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden rovnopis 
          obdrží zhotoviteľ. 
           

12.6   Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
          nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa  - Správy kultúrnych a  športových  
          zariadení mesta Trnava  ( www.skasz.trnava.sk ). 
 
 

12.7   Zmluva bola zverejnená dňa: 16.03.2017 
 
 
 

    V  Trnave, dňa:  16.03.2017                                             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ...........................................                                                     ....................................... 
                Ing. Martin  Turčan                                                                                     Ing. Richard  Žilinčár 
                     riaditeľ  SKaŠZ MT                                                                           konateľ  ENERGO CONTROLS, s.r.o. 
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                                                                                                                                          ENERGO CONTROLS, spol. s r.o. 
                                                                                                                            IČO: 36 020 028 

                                                           Škultétyho  2868/32,  010 01  Žilina 

 

 

 

                                                                                

 

CENOVÁ  PONUKA 
 

PD na odovzdávaciu stanicu tepla ( OST ) pre Mestský zimný štadión v Trnave 
 
 
               Kalkulácia ceny  za projektovú činnosť a OAD   
  
                - Technológia realizačná PD ( RPD ) ......................... 4 730,00 €   
                - Rozpočet a výkaz výmer technológie ......................   600,00 €    
 

                - Meranie a regulácia  RPD ....................................... 1 300,00 € 
                - Rozpočet a výkaz výmer MaR .................................   200,00 € 
 

                - PRS - vyvedenie výkonu KVET ( RPD ) ..................  1 200,00 € 
                - Rozpočet a výkaz výmer PRS ................................    200,00 € 
 

                - Autorský dohľad  ( 20 hodín ) ..................................   500,00 € 
                 ______________________________________________________ 
 

                                                              Spolu bez DPH:            8 730,00 € 
                                                              DPH 20%:                     1 746,00 € 
                                                              Cena celkom s DPH:   10 476,00 € 
                                              
 

 


