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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE  
č. ......../2020 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 
 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  Stredoslovenské múzeum 
So sídlom: Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica,  
 Slovenská republika  
Zastúpená: PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ 
IČO:  35 984 953 
DIČ:  2021427133 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0039 5956 
(ďalej len „objednávateľ“) 
a  
Zhotoviteľ:  ......., 
So sídlom: ........, 
IČO:  .......,  
Zapísaný v: ......., 
bankové spojenie: ........, 
IBAN  SK............, 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1.1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa vypracovanie projektovej 

dokumentácie s názvom: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia 

nových priestorov v Tihányovskom kaštieli 

Vypracovaná projektová dokumentácia bude riešiť kompletné interiérové úpravy 1. NP 

a 2. NP Tihányiovského kaštieľa v celom rozsahu (1. NP cca 395 m2 a 2. NP cca 435 m2).  

Projektová dokumentácia spracovaná do dokumentácie pre realizáciu bude obsahovať:  

a) nové zariadenie priestorov, ktorých sa dotýka návštevnícka prevádzka a projekt 

interiéru pre 1. NP a 2. NP (vstupný priestor, pokladňa, výstavné a multifunkčné 

miestnosti, miestnosti novej stálej expozície, hygienické zariadenia, kancelárske 

priestory, sociálne a hygienické zázemie pre zamestnancov), obslužné priestory  

b) stavebnú časť, t.j. stavebné úpravy – podlahy, povrchy stien a stropov, sociálne a 

hygienické zázemie zamestnancov a návštevníkov,  

c) protipožiarnu bezpečnosť stavby,  

d) elektroinštalácia, vrátane elektroinštalácie v zariaďovacích prvkoch),  

e) slaboprúdové rozvody,  

f) ozvučenie, 

g) vzduchotechniku,  

h) zdravotechniku,  

i) výkaz výmer a kontrolné rozpočty. 
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1.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo zhotoviť s náležitou odbornou 

starostlivosťou, riadne a včas podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ 

sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu.  

1.3. Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní projektovej dokumentácie, podľa tohto článku, 
v 6 paré tlačenou formou a 1x v digitálnej forme na CD nosiči. V digitálnej forme vo formáte 
PDF a 1-krát v digitálnej forme vo formáte DGN/DXF/DWG, textová časť vo formáte 
Microsoft Word. Súčasťou projektových dokumentácií budú výkazy výmer a rozpočty 
v členení na jednotlivé profesie samostatne. 

Čl. II. 
Doba plnenia diela a odstúpenie od zmluvy 

 
2.1.  Zhotoviteľ diela sa zaväzuje spracovať dokumentáciu a odovzdať ju objednávateľovi: do 

16.12.2020.  

Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi potrebné podklady nutné na vypracovanie 

diela:  

a) Celé geodetické zameranie  Tihányiovského kaštieľa  

b) Ideový zámer výstavných a multifunčkných priestorov 1. NP, ideový zámer novej 

stálej expozície  s popisom požiadaviek na jednotlivé miestnosti 2. NP 

c) Statické posúdenie 

a to najneskôr v deň účinnosti tejto zmluvy. 

2.2. Najneskôr do dvoch pracovných dní je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi 

zrozumiteľnú a kvalifikovanú odpoveď na akýkoľvek dopyt zhotoviteľa (doručený spravidla 

emailom), ktorým žiada objednávateľa o vysvetlenie, pokyn alebo inštrukciu ohľadom 

vykonania diela a to formou emailovej správy uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

2.3. Doručenie diela zhotoviteľom je objednávateľ povinný písomne potvrdiť preberacím 

protokolom, v ktorom uvedie: 

a) že objednávateľ považuje dielo za riadne vykonané alebo 

b) uviesť zoznam vád diela spolu s detailným popisom a odôvodnením každej jednej 

vady a to do troch pracovných dní. 

2.4.  Túto zmluvu možno ukončiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinnosti.  

2.5.  Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:  

a) zhotoviteľ bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom 

termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 5 pracovných dní, 

b) ak zhotoviteľ nevykonáva dielo v súlade s touto zmluvou alebo zanedbáva plnenie 

svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu,, 

že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne, 

c) ak na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, resp. došlo k zastaveniu 

konkurzného konania pre nedostatok majetku zhotoviteľa alebo zhotoviteľ vstúpil  do 
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likvidácie alebo nastala akákoľvek zmena v právnom postavení zhotoviteľa majúca priamy 

vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.  

2.6.   Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neuhradí cenu za 

zhotovenie diela do 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry v súlade s čl. IV ods. 2 tejto 

zmluvy alebo ak si objednávateľ nesplní touto zmluvou dohodnuté povinnosti v oblasti 

dodania východiskových podkladov pre prípravu projektu. 

2.7.   Písomné odstúpenie od zmluvy nadobudne účinky jeho preukázateľným odoslaním 

druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej 

zmluvnej strane. Týmto zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je 

iba k plneniu , ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy. 

Čl. III. 
Cena diela 

3.1.  Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov vo výške : cena bez DPH v EUR : ........,- € cena bez DPH (slovom: ......... eur).  

3.2.  Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru po písomnom protokolárnom odovzdaní 

kompletnej projektovej dokumentácie v podobe schválenej objednávateľom.  

Čl. IV. 
Platobné podmienky 

4.1.  Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá musí 

obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa zákona 

č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 

zhotoviteľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. 

Vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje.  

4.2.  Lehotu splatnosti faktúry zmluvné strany dohodli na 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa 

preukázateľného doručenia faktúry na adresu objednávateľa.  

4.3.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote 

splatnosti.  

Čl. V. 
Podmienky vykonania diela 

5.1.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi – t.z. 

sprístupnenie priestorov, ktorých sa predmet diela týka, ideový zámer podľa Čl. I. tejto 

zmluvy a informácie k predmetu diela a konzultácie podľa potreby aj na základe  vyžiadania 

zhotoviteľom. 

5.2.  Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ dielo vykonal aj s inými poverenými osobami, ktoré 

nie sú pracovníkmi zhotoviteľa.  

5.3.  Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie diela inými osobami v súlade s § 538 

Obchodného zákonníka v plnom rozsahu, akoby ho vykonával sám.  

5.4.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v sídle objednávateľa.  

5.5.  Zhotoviteľ diela sa zaväzuje akceptovať všetky požiadavky objednávateľa k predmetu 

diela.  

5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
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im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly sú osoby písomne 

poverené objednávateľom. 

 

 

Čl. VI. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

6.1. V prípade, že objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti fakturovanú sumu, berie na 

vedomie, že zhotoviteľ je oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej 

ceny diela za každý deň omeškania po uplynutí doby plnenie dohodnutej v tejto zmluve.  

6.2.  V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo riadne a včas je objednávateľ oprávnený 

účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania po 

uplynutí doby plnenie dohodnutej v tejto zmluve.  

Čl. VII. 
Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

7.1.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet diela uvedený v čl. I, bode 1.1 tejto zmluvy je 

autorským dielom a zhotoviteľ je oprávnený na použitie tohto diela v súlade so zákonom č. 

185/2015 Z.z. autorský zákon. Zhotoviteľ objednávateľovi udeľuje výhradnú licenciu v súlade 

s príslušnými ustanovenia Autorského zákona a to v územne a vecne neobmedzenom 

rozsahu a neobmedzene, čo do počtu použití. 

7.2.  Zhotoviteľ udeľuje licenciu objednávateľovi  bezodplatne. 

Čl. VIII. 
Osobitné ustanovenia 

8.1.  Zmluvné strany si vyhradzujú právo zvolať pracovnú poradu v priebehu zhotovovania 

diela vždy, pokiaľ to bude ktorákoľvek zo zmluvných strán požadovať. Na každej pracovnej 

porade sa zúčastnia zástupcovia oboch zmluvných strán. Spoločné pracovné stretnutia sa 

dohadujú minimálne jeden pracovný deň vopred. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo, že zhotovovanie diela je počas jeho zhotovovania 

oprávnený kontrolovať, prerokúvať a pripomienkovať: 

a) objednávateľ, 

b) objednávateľ spolu so zástupcom zriaďovateľa objednávateľa, t.j. Banskobystrický 

samosprávny kraj.  

8.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v riadne a v súlade so zmluvou, 

že sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch a bude mať vlastnosti dohodnuté 

v zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vady, 

ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. Tieto vady si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa na základe 

písomnej reklamácie. 

8.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 5 pracovných dní zaujme stanovisko k predmetu 

reklamácie a s odstránením vád diela začne najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uznanej 

písomnej reklamácie. 

8.4.  Ak zhotoviteľ písomne uplatnené vady v dohodnutej lehote neodstráni, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neodstránenie vád počas záručnej doby vo 

výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý i začatý deň omeškania. 
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8.5.  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmluvné pokuty na základe tejto zmluvy sa 

môžu navzájom kumulovať. 

8.6.  Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemá právo 

previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zmluvné strany sa výslovne 

dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je zhotoviteľ 

oprávnený ani postúpiť akékoľvek pohľadávky tretej osobe, ktoré mu vznikli voči 

objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela. 

Čl. IX. 
Záručná doba 

9.1.   Zhotoviteľ diela poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 5 rokov. Záručná doba 
začína plynúť od odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy – projektovej dokumentácie. 

 
Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 
10.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do písomného protokolárneho odovzdania 

diela.  

10.2.  Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov na 

základe súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

10.3.  Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

dostane dve vyhotovenia.  

10.4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú.  

105.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Banskobystrického 

samosprávneho kraja. 

 

V Banskej Bystrici, 

dňa ....... 

  

V Banskej Bystrici, 

dňa ....... 

   

   

.........................................  ......................................... 

PhDr. Marcel Pecník 

riaditeľ Stredoslovenského 
múzea 

 ..... 

 

 

 


