
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

číslo zmluvy 007/2002 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

1.10bjednávatel' : 	 Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica 
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca : 	 MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD, 
riaditeľka ŠZÚ 

IČO: 606979 
DIČ: Nie je platca DPH 
Bankové spojenie : NBS Banská Bystrica 
Číslo účtu : 916-19121312/0720 
Telefón: 048/4142542,4335759 
Telefax : 048/4142642 

1.2 Zhotovitel' mos PROJEKT s.r.o. Cesta na štadión 10 
97401 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca : Ing. Dušan Gregor, konateľ spoločnosti 

Osoba oprávnená na 
rokovanie - vo veciach 
zmluvných: Ing. Pavel Lapín, konateľ spoločnosti 

- technických : Ing. Klára Ulbrichtová, vedúci projektant 

IČO: 360103~B 

DIČ: 36010383/851 
Bankové spojenie : IRB a.s. pob. Banská Bystrica 
Číslo účtu: 2139815/5200 
Telefón: 048/4230031 
Telefax : 048/4135949 

Čl. n. 
Východiskové údaje 

2.1. Východiskové údaje: 

2.1.1. Názov stavby: Prístavba a rekonštrukcia objektov ŠZÚ v Banskej Bystrici". 

2.1.2. Miesto stavby: Banská Bystrica 

, 
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2.2. Záväzným podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa do verejnej 
súťaže predložená v lehote na predkladanie ponúk dňa 01.07.2002. 

Čl.ill. 
Predmet plnenia zmluvy 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je : 

3.1.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v jednom stupni za účelom 
vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia vrátane prerokovania 
s orgánmi štátnej správy. 
Súčasťou PD bude dokladová časť potrebná k žiadosti o územné rozhodnutie 

a stavebné povolenie. 

3.1.2. 	 Dopracovanie projektovej dokumentácie na úroveň realizačného projektu a 
výber zhotoviteľa. 

3.1.3. 	 Autorský dozor projektanta vrátane aktualizovaného časového plánu stavby 
a prác projektanta po dokončení stavby. 

3.2. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Čl. IV. 

Rozsah a obsah predmetu plnenia 


4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený 
v čL 3.1. v zmysle súťažných podkladov, v súlade s požiadavkami stavebného zákona, 
jeho vykonávacích vyhlášok (Vyhl. 453/2000 Z.z.), platných STN a v súčinnosti s 
požiadavkami dotknutých orgánov a organizácií a tiež Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2001 (prílohy 
č. 1,3,4 a 5). 
Nevyhnutné prieskumy (IGHP) a geodetické práce sú súčasťou rozsahu a predmetu 
plnenia. 

4.2. Rozsah predmetu plnenia podľa jednotlivých stupňov je nasledovná: 

Projektová dokumentácia stavby v jednom stupni za účelom vydania územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia vrátane dokladovej časti a vstupných podkladov. 

- zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie 
- objasnenie základných cieľov odberateľa v náväznosti na predložené podklady 
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územného konanie 
- prerokovanie dokumentácie prikladanej k návrhu na územné konanie s dotknutými 

orgánmi a organizáciami v priebehu prác a v závere prác 

- vypracovanie projektu pre stavebné konanie 
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- prerokovanie projektu v priebehu a v závere prác s prislušnými orgánmi 
a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení 
potrebných pre výstavbu súvisiacich s projektovou dokumentáciou. 

- súčasťou projektovej dokumentácie bude dokladová časť potrebná k žiadosti 
na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

Dopracovanie projektovej dokumentácie na úroveň realizačného projektu. 

- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok 
stavebného povolenia., vrátane popisu prác s výkazom výmeru 

- dohľad autora nad dodržiavaním architektonickej a celkovej koncepcie 
v súlade s projektom 

- spolupráca s odberateľom pri vypracovaní podmienok na výber 
zhotoviteľa pre stavbu. 

Autorský dozor projektanta vrátane aktualizovaného časového plánu stavby 
a prác projektanta po dokončenistavby. 

- spracovanie aktualizovaného časového plánu stavby za účelom koordinácie 
prác a dodávok 

- výkon autorského dozoru 
- spolupráca pri koordinácii prác a dodávok medzi účastníkmi výstavby 
- spolupracovať pri zabezpečeni kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu na 

povinnosti projektanta stavby 
- spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich 

z kolaudačného konania. 

Čl. V. 
Čas plnenia zIJ.lluvy 

5.1. Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa článku ill. sú nasledovné: 

5.1.1 Pre predmet plnenía v rozsahu bodu 3.1.1 do 22.11.2002. 

5.1.2 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.2 do 23.12.2002. 

5.1.3 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3. 1.3 počas realizácie stavby do 

kolaudácie 


5.2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu bodov 3.1.1 
3.1.2 a jeho odovzdaním obstarávateľovi a ukončením výkonu autorského dozoru v 
rozsahu bodu 3.1. 3. 

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

t 
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Čl. VI. 
Cena 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. ID. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán ako maximálna cena v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách, 
v zneni neskorších predpisov a Zákona Č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov. 

6.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. ID je dohodnutá na : 

Cena bez DPH: 900000,- Sk 
10 % DPH : 90000,- Sk 

Cena vrátane DPH: 
Slovom: Deväťstodeväťdesiattisíc Sk 

990000,- Sk 

Z toho: 

6.2.1 Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 
v jednom stupni za účelom vydania územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia podľa bodu 3.1.1. : 

Cena bez DPH: 
10%DPH: 

610 000,- Sk 
61000,- Sk 

Cena vrátane DPH: 671 000,- Sk 

6.2.2 Cena za zhotoveníe realizačného projektu podľa bodu 3.1.2 
Cena bez DPH: 250000,- Sk 
10%DPH: 25000,- Sk 

Cena vrátane DPH: 275000,- Sk 

6.2.3. Cena za výkon autorského dozoru podľa bodu 3.1.3 
Cena bez DPH: 40000,- Sk 
10%DPH: 4000,- Sk 

Cena vrátane DPH: 44 000,- Sk 
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Čl. vn. 
Platobné podmienky 

7.1. Zhotoviteľ nepožaduje preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. 

7.2. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uvedeného v bode 3.1.1 uhradí objednávateľ 
základe predloženej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví až po splnení a dodaní predmetu 
plnenía vo výške uvedenej v bode 6.2.1. 

7.3. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uvedeného v bode 3.1.2 uhradí objednávateľ na 
základe predloženej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystavi až po splnení a dodaní predmetu 
plnenía vo výške uvedenej v bode 6.2.2. 

7.4. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia obstarávateľovi. 

7.5. Cenu za výkon autorského dozoru uvedeného v bode 3.1.3. uhradí objednávateľ na 
základe predloženej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystavi až pri kolaudácii stavby vo výške 
uvedenej v bode 6.2.3. 

7.6. Predmet obstarávania sa bude financovať z kapitálových výdavkov a štátneho rozpočtu. 
Pri financovaní musí byť dodržaný ročný limit na predmet obstarávanía a regulačné 
opatrenía Ministerstvom financií SR na jednotlivé štvrťroky. V pripade nepredvídaných 
okolností jednej, alebo druhej strany, níe ovplyvnených dodávateľom, alebo 
objednávateľom, sa platobné podmienky upravia ako dodatok zmluvy o dielo. 

Čl. VID. 
Zodpovednosť za vady a záručná doba 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

~ 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt stavby v čase jeho odovzdania 
obstarávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektu zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušenim jeho povinností. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené použitim podkladov 

poskytnutých obstarávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaloženi všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil obstarávateľa a ten na ich 

použití trval. 


8.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy 

objednávateľovi. 


8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 


... ~.' ~ .. 
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8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu v zmysle bodu 8.5 do 10 dní po 
preverení oprávnenosti vady a od uplatnenia oprávnenej reklamácie obstarávateľa vo 
väzbe na bod 8.8 a dohodou rokovaním s objednávateľom v náväznosti na rozsah a 
závažnosť vady. 

8.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektu uplatní bezodkladne po 
jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto 
zmluvy. 

8.8 Vady, ktoré vyžadujú nezávislé expertízne posúdenie budú odstránené po výsledku 
expertízy obdobne ako v bode 8.6. 

Čl. IX. 

Zmluvné pokuty 


9.1 Ak zhotoviteľ nesplni predmet zmluvy uvedený v čl. III bod 3.1.1 a 3.1.2 v termíne 
podľa čl. V bodu 5.1.1 a 5.1.2, objednávateľ má právo fakturovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dohodnutej ceny uvedenej v čl. VI. bode 6.2.1 
a 6.2.2 za každý deň omeškania. 

9.2 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť zhotoviteľa a na dokončenie diela. 

9.3 Akje objednávateľ v omeškaní so zaplatením predloženej faktúry, má zhotoviteľ 
právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej 
ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry. 

Čl. x. 
Spolupôsobenie a podklady obstarávateľa 

10.1 	Objednávateľ dodá zhotoviteľovi podklady v rozsahu a termínoch uvedených 
v zápisoch zo spoločných jednaní. 

~ 

10.2 Objednávateľ sa na požiadaníe zhotoviteľa zúčastní prerokovania skutočností, ktoré 
nastanú pri realizácii projektových prác. 

10.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr po ukončení diela, alebo po zániku záväzku dielo 
vykonať, prevzaté podklady bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi. 
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Čl. XI. 

Ostatné ustanovenia 


11.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v bode 3.1.1 a 3.1.2 v rámci dohodnutej 
ceny v šiestich vyhotoveniach. (Rozpočet Ix - ocenený a 5x -len výkaz výmer). 

11.2 Podľa požiadavky objednávateľa zhotoviteľ dodá naviac paré dokumentácie za úhradu 
podľa skutočných nákladov za plánografické práce. 

11.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické nonny 
platné v čase spracovania PD a podmienky tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, .zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má prislušné oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. m. 
tejto zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu 
nahliadnuť do tohto oprávnenia. 

11.5 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä pripadné prenechanie na využitie 
tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije 
obstarávateľ tento projekt na iné účely než ako vyplýva z tejto zmluvy bez súhlasu 
zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu obstarávateľ odovzdal celý prospech, ktorý 
z tohto ďalšieho použitia mal. 
Pokial' vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež aj na náhradu škody. 

11.6 Na spracovanú projektovú dokumentáciu sa vzťahuje autorský zákon Č. 383/1997 Z.z. 
Všetka dokumentácia zhotoviteľa ja chránená právom na kopírovanie a podlieha súhlasu 
autora projektu. 

11.7 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 

Čl. XII 
Odstúpenie od zmluvy a zmena záväzku 

12.1 Ak: sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, 
alebo v zmysle par. 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. 

12.2 Pre určenie lehota je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. 

12.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, 
druhej zmluvnej strane. 



8. 


12.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem 

nárokov na náhradl,l škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné 

sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a 

zodpovednosti za vady za časť projektovej dokumentácie, ktorá bola do odstúpenía 

zrealizovaná. 


12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v pripadoch, kedy sa po 
uzavretí zmluvy zmenía východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, 
alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný na zmenu 
vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných 
v tejto zmluve. 

12.6 V pripade nepredvidaných okolností na jednej, alebo druhej strane nie ovplyvnených 

zhotoviteľom, alebo objednávateľom, sa môže zmluva upraviť písomným dodatKom 

ešte počas realizácie. 


12.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy : 

a) 	 časť projektovej dokumentácie zhotovenej do odstúpenia od zmluvy zostáva 
vlastníctvom objednávateľa 

b) 	 finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní 
od obdržania konečnej faktúry objednávateľom. 

čl.xm 

Záverečné ustanovenia 


13.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. 

13.2 Zmluva je uzavretá okamihom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva vzníká 

prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený 

a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 


) 3.3 Meniť, alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

13.5 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ 


a dve si ponechá zhotoviteľ. 


V ,B.J,jf.P/J1( ~ • dňa 4.t. vtJ. L<Jo.,& V Banskej Bystrici dňa 09.08.2002 

Státny 
zdravotný ústav IDOS PROJEKT, HO. 

Banská Bystrica Cesta na štadión 10 

-2- 97.:~ 01 5P.?~~S~(;\ 8Y3TR~C.A. 

;ť.. v t:?d::~«C-

Objednávateľ: 	 Zhotoviteľ : 

vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník



Dodatokč.1 


k Mandátnej zmluve č. 11/8/2002 o obstaraní záležitostí investora podl'a §-u 
566 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 30.4.2002 uzatvorenej medzi : 

Mandantom: : Štátny zdravotný ústav Banská Bystrica 
Cesta k nemocnici Č. l 
97656 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca : MUDr. Eleonóra FABIANOVÁ, PhD. - riaditeľka ústavu 

a 

Mandatárom : Stavoinvesta s.r.o. Kuzmányho 16, 
97443 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca : Ing. Ľubomír vÁŽNY - riaditeľ spoločnosti 

na výkon inžinierskych činností na stavbe : ,'prístavba a rekonštrukcia objektov ŠZÚ 
v Banskej Bystrici" ' . 

Na základe oznámenia mandanta vo veci pozastavenia prác na predmetnej investičnej 
akcii (list ŠZÚ Banská Bystrica číslo 1074/2002 zo dňa 15.10.2002) men í sa čl. 5.1. 
citovanej Mandátnej zmluvy Č. 1118/2002 nasledovne: 

5.1. Mandatár sa zaväzuje, že odborné inžinierske činnosti uvedené v čl. 3 vykoná z dôvodu 
na strane mandanta v posunutých náhradných termínoch, ktoré mandant upresní po 
schválení jeho rozpočtu na rok 2003. 

V Banskej Bystrici 24.10.2002 

STAVOINVESTA s.r.o.Štátny Kuzmányho 16 
zdravotný ústav 

97401 BANS~BYS~Banská Bystrica 

-2

Mandant: Mandaly\) 

vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník



DODATOK Č. 3 

k zmluve o dielo číslo 007/2002. 


Objednávateľ: Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica 
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: .MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD, 
riaditeľka ŠZÚ 

IČO: 606979 
DIČ: Nie je platca DPH 
Bankové spojenie: NBS Banská Bystrica 
Číslo účtu: 916-19121312/0720 
Telefón: 048/4142542,4335759 
Telefax : 048/4142642 

Zhotoviteľ mos PROJEKT s.r.o. Cesta na štadión 10 
97401 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Gregor, konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená na 
rokovanie vo veciach 
zmluvných: Ing. Pavel Lapín, konateľ spoločnosti 

- technických: Ing. Klára Ulbrichtová, vedúci projektant 
IČO: 36010383 
DIČ: 36010383/851 
Bankové spojenie: IRB a.s. pob. Banská Bystrica 
Číslo účtu: 2139815/5200 
Telefón: 048/4230031 
Telefax : 048/4135949 

V zmysle Zákona 637/2002 Z.z., ktorým sa dopÍňa Zákon NR SR Č. 289/1995 Z.z. O dani 
z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť l. januára 2003, 
sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na dodatku tejto zmluvy o dielo, ktorý sa dotýka: 

Čl. VI. 
Cena 

6.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je dohodnutá na 

Cena bez DPH: 900000,- Sk 
10 % DPH 61 000,- Sk 
14%DPH 40600,- Sk 

Cena vrátane DPH: 1001600,- Sk 
Slovom: jedenmilióntisícšest'sto Sk. 

Z toho: 



2. 

6.2.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie 
stavby v jednom stupni za účelom vydania územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia podľa bodu 3.1.1. 

Cena bez DPH: 
IO%DPH: 

610 000,- Sk 
61 000,- Sk 

Cena vrátane DPH: 671 000,- Sk 

6.2.2. Cena za zhotovenie realizačného projektu podľa 
bodu 3.1.2. 

Cena bez DPH: 
l4%DPH: 

250000,- Sk 
35000,- Sk 

Cena vrátane DPH: 285000,- Sk 

6.2.3. Cena za výkon autorského dozoru podľa bodu 3.1.3 

Cena bez DPH: 40000,- Sk 
14 % DPH : 5600,- Sk 

Cena vrátane DPH: 45600,- Sk 

Ostatné články tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 


Tento dodatok Č. 3 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ 


a dve si ponechá zhotoviteľ. 


V Banskej Bystrici dňa: V Banskej Bystrici dňa: 20· o~ .2.oo~ 

Štátny 
zd votný ústav 

100S PROJEKT, s.r.o.ká ~(rlca 
Cesta na štadión 10 

97401 BANSKÁ BYSTRICA 

Zhotoviteľ 

vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník


