
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno:
So sídlom:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Obec Halič
Mieru 68/66, 985 11 Halič
Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce
00316091
2021237075
SK5156000000006008744001 

bankové spojenie: Prima banka, a.s.
(ďalej v texte len "objednávatel"')

a

Dodávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Jakub Seči
Černomoŕská 204/4, Praha 10 - Vršovice
06128408
CZ684207848

Zástupca vo veciach technických: Jakub Seči, Černomoŕská 204/4, Praha 10 - Vršovice
Kontakt: Andrea Sečiová / Jakub Seči
email:
tel. č.:

andrea@seci.archi / jakub@seci.archi
0907 054 251 / 0908 050 222

(ďalej v texte len "dodávatel''')

1.
Predmet zmluvy

l. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa vypracovanie projektovej
dokumentácie s názvom: Prestavba a modernizácia vybavenia priestorov Obecnej knižnice Halič
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo zhotoviť a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu.
3. Projektová dokumentácia bude obsahovať:

• A - "návrh interiéru - štúdia interiéru" .
o Výsledkom štúdie sú schematické pôdorysy, pohľady a fotorealistické vizualizácie

interiéru knižnice s využitím reálnych materiálov a zariaďovacích predmetov.
Súčasťou štúdie bude: výkresy všetkých atypických prvkov, špecifikácia
svietidiel, špecifikácia typového nábytku a doplnkov, potrebných pre
spracovanie cenovej ponuky.

o Štúdia bude dodaná 2x v tlačenej forme v podobe brožúry/knihy a digitálne vo
formáte pdf.

- 1- 



• B - ,jednostupňový projekt"
o vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane koncepčnej

koordinácie všetkých profesií. Dokumentácia bude obsahovať:
architektonicko stavebné riešenie, vrátane detailov, výkresov
atypických prvkov a kladačských plánov
požiarne bezpečnostné riešenie
stavebne konštrukčné riešenie - statika
elektroinštalácie

• definície všetkých materiálov a povrchov na základe vzoriek a
ich odsúhlasenie klientom (napr. podlahy, obklady, nátery atd.)

• špecifikácie výrobkov pre stavbu (dvere, zámočnícke a
klampiarske výrobky)

o Projektová dokumentácia bude dodaná 6x v tlačenej forme a digitálne vo
formáte pdf.

Na spracovanie dokumentácie budeme potrebovať 4 - 6 týždňov.

5. Na požiadavku objednávatel'a zhotovitel' zhotoví ďalšie vyhotovenia za skutočné náklady ich
zhotovenia, v počte požadovanom objednávatel'om.

II. 
Doba plnenia 

1. Zhotovitel' diela sa zaväzuje spracovať dokumentáciu a odovzdať ju objednávatel'ovi:
• Časť A - "návrh interiéru - štúdia interiéru"

do 21 dní od podpísania zmluvy 
• Časť B - "jednostupňový projekt"

do 60 dní od podpísania zmluvy 

2. Túto zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinnosti.

3. Objednávatel' je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:
a) ak zhotovitel' neakceptuje požiadavky objednávatel'a v súlade s čl. V. ods. 7 tejto zmluvy,
b) ak zhotovitel' neodovzdá predmet zmluvy objednávatel'ovi do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty
uvedenej v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy,
4. Zhotovitel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávatel' neuhradí cenu za zhotovenie
diela do 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry v súlade s čl. IV ods. 2 tejto zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane.

III. 
Cena diela 

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č.1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov vo výške: cena s DPH v EUR: 2.850,- €, slovom Dvetisícosemstopät'desiat eur 
(dodávatel' nie je platcom DPH).

2. Zhotovitel' vystaví faktúru na cenu diela nasledovne:
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/ 
a. za časť A - "návrh interiéru - štúdia interiéru" pri odovzdaní projektovej

dokumentácie vo výške 1.650 € 
b. za časť B - "jednostupňový projekt" pri odovzdaní projektovej dokumentácie vo

výške 1.200 €

IV. 
Platobné podmienky 

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.

2. Lehotu splatnosti faktúry zmluvné strany dohodli na 3 dni, ktorá začína plynúť odo dňa
doručenia faktúry na adresu objednávateľa.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti.

V. 
Podmienky vykonania diela 

l. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi .
2. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ dielo vykonal aj s inými poverenými osobami, ktoré

nie sú pracovníkmi zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie diela inými osobami v súlade s § 538 Obchodného

zákonníka v plnom rozsahu, akoby ho vykonával sám.
4. Prevod práv duševného vlastníctva prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu

zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom a uhradením faktúry.
5. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v sídle objednávateľa.

VI. 
Zmluvné pokuty a úroky Z omeškania 

l. V prípade, že objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti fakturovanú sumu, berie na
vedomie, že zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať úroky z omeškania v zmysle platných
právnych predpisov.

2. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo riadne a včas je objednávateľ oprávnený účtovať
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania po uplynutí doby
plnenie dohodnutej v tejto zmluve.

VII. 
Autorské práva 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkresy, správy a iné materiály vypracované
zhotoviteľom pri plnení tejto zmluvy, ktorých obsahom je architektonické dielo vyjadrené,
sú predmetom autorského práva.

2. Výkresy, správy a iné materiály vypracované zhotoviteľom pri plnení tejto zmluvy, ktorých
obsahom je architektonické dielo vyjadrené, možno použiť len na účel zhotovenia diela.
Použitie na iný účel objednávateľom alebo treťou osobou je možné len na základe písomnej
uzavretej licenčnej zmluvy so zhotoviteľom.
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3. Odmena zhotoviteľa za použitie architektonického diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá do
ceny podľa článku III.

4. Zhotoviteľ je oprávnený použiť výkresy, správy a iné materiály reprezentujúce
architektonické dielo podľa tejto zmluvy na vlastné marketingové účely a do
architektonických súťaží.

5. Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať autora architektonického diela podľa tejto zmluvy na
všetkých svojich marketingových materiáloch súvisiacich s plnením tejto zmluvy.

6. Použitie zhotoviteľom pripravených materiálov podľa tejto zmluvy zo strany objednávateľa
na účely schvaľovacích konaní alebo na úradné účely sa nepovažuje za porušenie
autorských práv.

VIII.
Záručná doba

1. Zhotoviteľ diela poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína
plynúť od odovzdania a prevzatia diela.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu do vyčerpania zmluvnej ceny.

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov na
základe súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane 1 vyhotovenie.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Haliči, lO.11.20'ZO

~ . . (/~ . ................ r
Mgr. Ale: "" ~a
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