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Z M L U V A   O   D I E L O   č. 03/2021 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 

  

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. OBJEDNÁVATEĽ:  Obec Jánovce 

    Jánovce č. 248               

    059 13 Jánovce     

 

Zastúpený:   Jozef Kacvinský, starosta obce   

                                                                                     
Identifikačné číslo :  00326259       

                       
e-mail:    janovce@obec-janovce.sk 

telefón:   +421527896641, 0902917800     
   

 

2.  ZHOTOVITEĽ:                  Archstudio architektonický ateliér s.r.o. 
            Hraničná 4716 

                                               058 01 Poprad 

 
Zastúpený:                       Ing. arch. Radoslav Ivan, konateľ spoločnosti    
                                     
Zapísaný:         v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov,   
            oddiel: Sro, Vložka číslo: 37056/P 

 
Identifikačné číslo:          51971666 
Daňové identifikačné číslo :  2120851271 

 
Bankové spojenie:                 Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky                                                                 
IBAN:                                     SK17 8330 0000 0020 0176 5119 

e-mail:    archstudio@archstudio.sk 

telefón:   0905741686 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania zadávania 
zákazky s nízkou hodnotou – poskytnutie služby v zmysle Zákona 343/2015 z. Z. – zákon o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok: 
 
    a) zhotoviteľa, že vykoná pre objednávateľa dielo, podľa čl. III. ods. 1. tejto zmluvy a odovzdá 

    ho  objednávateľovi 
 
      b) objednávateľa, že: 
    - poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela 

- zhotovené dielo prevezme na dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný     
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deň lehoty na vykonanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV. 
 

 
Článok III. 

D i e l o 
1. Dielom je: 
 

 a) vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) stavby „Prístavba k ZŠ Jánovce“ v    
     rozsahu a podrobnostiach pre vydanie územného rozhodnutia (ÚR) 
 

 b) vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) hore uvedenej stavby v rozsahu a    
     podrobnostiach pre vydanie stavebného povolenia a realizácie stavby (SP+R) 
 

  
  
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne veci určené na          
vykonanie diela, napr. potrebné podkladové písomnosti a oznámi svoje požiadavky, ovplyvňujúce 
obsah a  formu  diela. Splnomocnenými  osobami  objednávateľa  na  poskytnutie potrebnej 
súčinnosti pri vykonávaní diela a na prevzatie diela je pán Jozef Kacvinský, starosta obce. 
  

3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa ods. 1. tohto článku v spolupráci s osobami oprávnenými na 
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe. Zodpovednosť zhotoviteľa za riadne a včasné 
vykonanie diela tým zostáva nedotknutá. 
 
4. Rozsahom diela podľa ods. 1. tohto článku je vypracovanie PD na prístavbu k ZŠ v Jánovciach, 
vrátane zabezpečenia vstupných podkladov - preverenia možnosti napojenia na IS a domerania 
predmetných priestorov existujúcej školy v rozsahu potrebnom pre PD. Súčasťou PD pre SP+R 
bude aj rozpočet a výkaz výmer. PD bude riešiť zámer obstarávateľa dobudovať na pozemku 
školy trojpodlažnú prístavbu so 6 triedami (cca 20 žiakov/trieda), 8 šatní na prízemí, sociálne 
zariadenia pre žiakov a učiteľov na každom podlaží, 1 kabinet učiteľa / podlažie. Prízemie bude 
riešené ako bezbariérové. 
 
 

Článok IV. 
Cena za dielo 

 
1. Cena za dielo vymedzené v čl. III ods.1, 
   
 písm. a) tejto zmluvy je po vzájomnej dohode stanovená takto: 
 
   5.640,- EUR,  slovom: päťtisícšesťstoštyridsať eur 
  

 písm. b) tejto zmluvy je po vzájomnej dohode stanovená takto: 
 

   18.600,- EUR, slovom: osemnásťtisícšesťsto eur 
 
 
2.  V cene za dielo podľa  ods. 1. tohto článku sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné 
na vykonanie diela (napr. výdavky na materiál, vypožičanie právnych predpisov a technických 
noriem, režijné náklady, poistné, náklady na spolupracujúce osoby zhotoviteľa). 
  
3. Preddavok na cenu za časť diela vymedzeného podľa čl. III. ods.1. 
 
  písm. a) tejto zmluvy je dohodnutý vo výške 2.820,- Eur a bude vyfakturovaný po 
kontrolnom dni, konanom približne po 50 % rozpracovanosti projektovej dokumentácie tejto časti 
diela, 
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 písm. b) tejto zmluvy je dohodnutý vo výške 5.580,- Eur a bude vyfakturovaný po 
kontrolnom dni, konanom približne po 30 % rozpracovanosti projektovej dokumentácie tejto časti 
diela, 
 písm. b) tejto zmluvy je dohodnutý vo výške 9.300,- Eur a bude vyfakturovaný po 
kontrolnom dni, konanom približne po 80 % rozpracovanosti projektovej dokumentácie tejto časti 
diela, 
          
4.  Konečná fakturácia za časť diela podľa čl. III. ods. 1. písm. a) tejto zmluvy bude uskutočnená  
po ukončení a odovzdaní tejto časti diela, fakturácia za časť diela podľa čl. III. ods. 1. písm. b) 
tejto zmluvy bude uskutočnená po ukončení a odovzdaní tejto časti diela. 

 
5.  V prípade, že faktúry nebudú obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
6. Na určenie ceny diela vymedzeného podľa čl. III. ods. 1, písm. a) a b) bola použitá Cenová 
ponuka – Plnenie kritérií uchádzača zo dňa 30.08.2021, vyhodnotená ako úspešná v procese 
verejného obstarávania na hore uvedenú stavbu. 
 

 
Článok V. 

Lehoty plnenia záväzkov 
 

1.  Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať časť diela podľa čl. III. ods.1, 
 

 písm. a) odovzdaním projektovej dokumentácie potrebnej pre územné konanie v šiestich 
tlačených vyhotoveniach a v elektronickej forme (pdf) do 35 pracovných dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.              
 

  písm. b) odovzdaním projektovej dokumentácie potrebnej pre stavebné konanie v 
podrobnostiach pre realizáciu stavby v šiestich tlačených vyhotoveniach a v elektronickej forme 
(pdf) do 60 pracovných dní od písomného pokynu objednávateľa na začatie prác na tejto časti 
diela, ktorý bude po vydaní územného rozhodnutia.              
 

2. Počas plnenia záväzku zhotoviteľa diela vymedzeného čl. III. ods. 1. písm. a) a b)  tejto zmluvy 
sa približne po 30%-nej, 50%-nej a 80%-nej rozpracovanosti diela uskutočnia v sídle zhotoviteľa 
kontrolné dni. Obsahom kontrolných dní je kontrola stavu plnenia tohto záväzku. Termín 
kontrolného dňa určí zhotoviteľ a minimálne s 3-dňovým predstihom ho oznámi objednávateľovi. 
Pokiaľ objednávateľ s rôznych dôvodov navrhne iný neskorší termín kontrolného dňa, posunie sa 
termín odovzdania diela o dobu posunutia termínu kontrolného dňa. Ak kontrola plnenia záväzku 
zhotoviteľa bude prebiehať elektronickou formou zaslaním podkladov na e-mailovú adresu 
objednávateľa, doba medzi odoslaním podkladov objednávateľovi a obdržaním jeho stanoviska 
zhotoviteľom je doba, o ktorú  sa posunie lehota na plnenie záväzku zhotoviteľa. 
 
3. Omeškanie úhrad preddavkových faktúr za časti diela vymedzeného podľa čl. III. ods. 1 písm. 
a) a b) má za následok posunutie termínov odovzdania jednotlivých častí diela podľa čl. V. ods.1. 
písm. a) a b) tejto zmluvy o dobu, ktorá bude súčtom dôb omeškaní úhrad preddavkových faktúr. 
 

4. Lehoty podľa ods. 1. tohto článku neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok 
pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre 
objednávateľa záväzné. Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny alebo na 
podstatné prepracovanie diela podľa čl. III. ods. 1. písm a) a písm b) tejto zmluvy, uplatnené 
u zhotoviteľa po ktoromkoľvek kontrolnom dni, budú predmetom dodatku k tejto zmluve. 
 
5. V prípade, že po odovzdaní diela podľa čl. III. ods. 1 dôjde k požiadavke objednávateľa na 
ďalšie služby zhotoviteľa, ako napr.: konzultácie pre potreby inžinierskej činnosti pre vydanie ÚR 
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a SP, autorský dozor, prípadne požiadavky na ostatné architektonické služby, ako napr.:  
vypracovávanie rôznych odborných posudkov a analýz, ako aj príprava resp. aktualizácia rôznych 
grafických podkladov, video prezentácií a obdobných materiálov v súvislosti s hore uvedenou 
stavbou pre rôzne marketingové aktivity objednávateľa a pod., potom tieto výkony zhotoviteľa 
budú predmetom dodatku k tejto zmluve. 
 
6. Objednávateľ splní svoj záväzok zaplatiť cenu diela bankovým prevodom v prospech účtu 
zhotoviteľa uvedeného vo faktúrach a to: a)- preddavkových faktúr v zmysle č. IV. ods. 3 v lehote 
splatnosti do piatich dní od jej doručenia objednávateľovi, b)- konečných faktúr za časti diela podľa 
čl. III. ods. 1, písm. a) a b) v lehote splatnosti 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 
7. Omeškaním je nesplnenie záväzku podľa ods. 1 a ods. 7. tohto článku. 
 
 
      Článok VI. 

Miesto plnenia záväzkov 
 

Miestom plnenia záväzkov zhotoviteľa je sídlo zhotoviteľa. Doručenie časti diela podľa čl. III. ods. 
1. písm. a) a b) tejto zmluvy sa zrealizuje poštou alebo osobne. 
 

 
Článok VII. 

Zodpovednosť zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným nesplnením svojich 
záväzkov a omeškaním. 
 
2. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich 
záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla 
zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné. 
 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vymedzeného čl. III. ods. 1. písm. a) a b) tejto zmluvy, ktoré 
malo v deň jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa odovzdania. 
Nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, 
ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká 
dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom 
proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu. 
 

4. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými 
neoprávnenými zásahmi do diela podľa čl. III. ods. 1. písm. a) a b) tejto zmluvy, alebo jeho inou 
úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ak takáto úprava výrazne 
znehodnocuje dielo a tým znižuje dôstojnosť zhotoviteľa. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade oprávnenej vady diela má objednávateľ právo na 
bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie oprávnenej vady diela, 
uplatnenej v rámci záručnej doby v zmysle ods. 3. tohto článku a vadu je povinný odstrániť 
najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie oprávnenej vady diela. 
 

 
Článok VIII. 

Zmluvné pokuty 
 
1. Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak 
omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je 
omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou 
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závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane 
objednávateľa, napr. experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednávateľa, bez 
ktorého nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí. 
 
2. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa pri častí diela v zmysle čl. III. ods. 1. písm. a) a b)  
tejto zmluvy je za každý deň omeškania vo výške, rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods.2 
Obchodného zákonníka. Objednávateľ má právo zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy započítať na 
zaplatenie ceny diela. 
 
3. Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za jednotlivé časti diela v 
zmysle čl. III. ods. 1. tejto zmluvy je za každý deň omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa 
§ 369 ods.2 Obchodného zákonníka. 

 
Článok IX. 
Vlastníctvo 

 
1. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, 
najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi. 
 
2. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy môže objednávateľ 
použiť odovzdané dielo alebo jeho časti v zmysle čl. III. ods. 1. písm. a) a b) tejto zmluvy na 
dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa. 
  
3. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že dielo v zmysle čl. III. ods. 1 tejto zmluvy je podľa 
zákona č. 185/2015 Z. z. predmetom autorského práva a narábať s týmto dielom je možné len 
v rozsahu tohto zákona. Dôsledky používania tohto diela v rozpore s týmto zákonom rieši 
ustanovenie § 283 zákona č.300/2005 Z. z. 
 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom, nasledujúcom po dni, v ktorom bola 
podpísaná zmluvnými stranami. Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno 
vykonať iba písomne. 
 

2. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov: 
 
     a) zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 

- objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú zákonom alebo sú natoľko 
nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením porušovalo základné architektonické 
princípy, alebo by nebolo možné takéto dielo úspešne použiť v legislatívnom procese 

- objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je 
opakovane v omeškaní a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov 
zhotoviteľa 

 
    b) objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
 

- zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní 
alebo odmieta spoluprácu so splnomocnenými osobami vybranými objednávateľom a tým 
znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie svojich záväzkov 

 

- zhotoviteľ dodá dielo, alebo jeho časť s vadami a tieto vady neodstráni v lehote podľa čl. 
VII. ods. 5. tejto zmluvy 
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3.    Odstúpenie  od  zmluvy  možno  urobiť  doručením  písomného  oznámenia  o  odstúpení  z 

niektorého dôvodu podľa ods. 2. tohto článku. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
nasledujúcim  po  dni  doručenia  tohto  oznámenia  druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká 
zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa zostáva k plneniu, ktoré zhotoviteľ 
uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy. 
 
4.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch písomných vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane 
objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

 

 

 
   V Poprade, dňa: 27.09.2021 

 
  
 
 
 
    ................................................                                           ......................................... 
               Jozef Kacvinský                         Ing.arch. Radoslav Ivan 

                 starosta obce                                                               konateľ spoločnosti 


