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Text napísaný písacím strojom
SNM-R-ZOD-2016/523



                                          I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ a mandant : 

Názov:                               Slovenské národné múzeum 

oprávnené konať na základe Rozhodnutia MK SR o vydaní zriaďovacej listiny SNM  

č. MK 1062/2002 – 1 zo dňa 1. júla 2002, Rozhodnutia MK SR  o zmene zriaďovacej listiny 

SNM č. MK 1792/2002 – 1 zo dňa 23. decembra 2002, Rozhodnutia MK SR o zmene 

zriaďovacej listiny SNM č. MK – 299/2004 - 1 zo dňa 25. marca 2004, Rozhodnutia MK SR 

o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859 zo dňa 6. júna 2006,  

Rozhodnutia  MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. 5631/2006-110/21651 zo dňa     

11. decembra 2006, Rozhodnutia MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny SNM           

č. MK-1113/2011-10/3940 zo dňa 29. Apríla 2011 a rozhodnutia MK SR o zmene a doplnení 

zriaďovacej listiny SNM č. MK-2045/2014-110/1094 zo dňa 23. júna 2014 a rozhodnutia MK 

SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny SNM č. MK-2766/2015-110/13882 zo dňa          

09. októbra 2015 

 

Sídlo  Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16  

Štatutárny zástupca: PhDr. PaedDr. Viktor JASAŇ – generálny riaditeľ 

  tel.: +421 2 204 69 114 

  e-mail: viktor.jasan@snm.sk 

Osoby oprávnená rokovať vo veciach: 

a) zmluvných: PhDr. PaedDr. Viktor JASAŇ 

 tel.: +421 2 204 69 114 

 e-mail: viktor.jasan@snm.sk 

b) technických: Ing. Miroslava Ralbovská 

 tel.: +421 2 204 69 124 

 e-mail: miroslava.ralbovska@snm.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu IBAN: SK54 8180 0000 0070 0044 4295 

IČO: 00164 721 

IČ DPH: SK2020603068 

           

 

ďalej len „objednávateľ a mandant“ 

  

Zhotoviteľ a mandatár :  

Názov Ing.arch. Peter Kucharovič, autorizovaný architekt SKA,  

 číslo   oprávnenia : 0075AA 

Sídlo:  

Štatutárny zástupca Ing.arch.Peter Kucharovič 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a zmluvných: 

 Ing.arch. Peter Kucharovič 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu IBAN:  

BIC  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  



Číslo telefónu:     

                                                  

e-mail :        

 

 

ďalej len „zhotoviteľ a mandatár“ 

 

 

 

PREAMBULA 

 

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok priameho rokovacieho konania realizovaného podľa 

§ 58 písm. h) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) – rokovaním s účastníkom 

súťaže návrhov, ktorého návrh porota vyhodnotila ako úspešný. Oznámenie o súťaži návrhov 

bolo zverejnené vo vestníku ÚVO č. 58/2015 zo dňa 23.03.2015 pod značkou 6436 – MNA. 

 

 

 

Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je úspešný návrh zo súťaže návrhov 

         „Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka“ “, vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR 

         vo vestníku VO číslo 58/2015 zo dňa 23.03.2015 pod značkou 6436-MNA. Autorom  

          úspešného návrhu je zhotoviteľ. 

1.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť a vykonať pre objednávateľa 

inžiniersku činnosť, autorský dozor a projektové výkony pre stavbu „Komplexná 

revitalizácia NKP Krásna Hôrka“, a to v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy, a záväzok 

objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za to dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vykonať projektové práce, autorský dozor a inžiniersku činnosť podľa podkladov 

objednávateľa v zmysle bodu 7.4 zmluvy, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné a zároveň sú 

prílohou tejto zmluvy. 

1.3 Pri výkone inžinierskej činnosti podľa čl.I. bod 1.2 tejto zmluvy, má zhotoviteľ práva a 

povinnosti mandatára a objednávateľ má práva a povinnosti mandanta v zmysle 

ustanovení § 566 až 576 Obchodného zákonníka. Objednávateľ sa zaväzuje na 

požiadanie zhotoviteľa vystaviť plnomocenstvo pre zhotoviteľa na vykonávanie 

právnych úkonov v jeho mene a v rozsahu potrebnom pre splnenie predmetu tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený ďalej splnomocniť tretiu osobu na vykonávanie 

právnych úkonov v jeho mene v rozsahu potrebnom pre splnenie predmetu tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Článok II. 

ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nasledovné projektové výkony: 



2.1.1. Stavebný zámer (SZ) podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 

v znení zákona č. 260/2007 Z.z., a dokumentáciu predprojektovej prípravy  

podľa úspešného návrhu v rámci súťaže návrhov na predmet zákazky 

„Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka“, vyhlásenej Ministerstvom 

kultúry SR vo vestníku VO číslo 58/2015 zo dňa 23.03.2015 pod značkou 

6436-MNA. Autorom úspešného návrhu je zhotoviteľ. Stavebný zámer bude 

po písomnom schválení objednávateľom podkladom pre plnenie všetkých 

ostatných bodov predmetu plnenia tejto zmluvy.                                                                                                  

Minimálny rozsah predprojektovej prípravy (architektonická štúdia, objemové 

a priestorové riešenie jednotlivých objektov, štandardy vybavenia 

a technologického zariadenia) 

a) Textová časť 

b) Grafická časť M 1:200 (pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie, situácia M 

1:500  

        2.1.2.  2.1.2.1   Kompletné geodetické zameranie existujúcich objektov, vrátane 

                               vonkajších exteriérových plôch a stavebných konštrukcií hradného   

                               komplexu, bezprostredného okolia hradu (širšie vzťahy) a prístupovej 

                               cesty, 

                   2.1.2.2  Kompletné geodetické zameranie (na základe vytýčenia) jestvujúcich 

                               inžinierskych sietí vo vnútri areálu, 

                   2.1.2.3  Kompletné geodetické zameranie (na základe vytýčenia) vonkajších 

                               prípojok na verejné rozvody inžinierskych sietí (body pripojenia) 

                               s potvrdeniami – overeniami správcov a majiteľov sietí. 

 

        2.1.3.     Podrobné statické posúdenie na základe sondážneho prieskumu 

        2.1.4.     Podrobný stavebno-technický prieskum (stavebný + inžinierske profesie) 

        2.1.5      Podrobný inžiniersko – geologický prieskum 

 

2.2 Súčasťou zákazky je opcia na ďalšie projektové výkony. Opciu je možné využiť 

a predmetné činnosti vykonať až (len) na základe písomného pokynu objednávateľa 

zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ určí rozsah plnenia opcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

na základe opcie po písomnom  pokyne objednávateľa vykonať nasledovné projektové 

výkony: 

  2.2.1    Projektovú dokumentáciu pre územné konanie pre stavebný objekt prvého  

              kontaktu v rozsahu potrebnom pre získanie právoplatného územného 

              rozhodnutia. Projektová dokumentácia pre územné konanie bude vykonaná  

              podľa  objednávateľom schváleného Stavebného zámeru a predprojektovej 

              dokumentácie podľa čl. II.bodu 2.1.1 tejto zmluvy. Projektová dokumentácia 

              bude odsúhlasená objednávateľom a dotknutými orgánmi, a v zmysle vyhlášky  

              č.453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

  2.2.2    Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre stavebný objekt prvého 

              kontaktu v rozsahu potrebnom pre získanie právoplatného stavebného  

              povolenia, vrátane projektu organizácie výstavby. Projektová dokumentácia pre  

              stavebné konanie bude vykonaná podľa  objednávateľom schváleného  

              Stavebného zámeru a predprojektovej dokumentácie podľa čl. II. bodu 2.1.1 

              tejto zmluvy. Projektová dokumentácia bude odsúhlasená objednávateľom  



              a dotknutými orgánmi, a v zmysle vyhlášky č.453/2000, ktorou sa vykonávajú  

              niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

2.2.3 Projektovú dokumentáciu stavby hradného komplexu pre stavebné povolenie  

v rozsahu potrebnom pre získanie právoplatného stavebného povolenia, vrátane 

projektu organizácie výstavby. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude 

vykonaná podľa  objednávateľom schváleného Stavebného zámeru - štúdie podľa čl. 

II. bodu 2.1.1 tejto zmluvy. Projektová dokumentácia bude odsúhlasená 

objednávateľom a dotknutými orgánmi, a v zmysle vyhlášky č.453/2000, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

2.2.4 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby pre stavebný objekt prvého kontaktu 

           podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa čl. II. bodu  

           2.2.2. tejto zmluvy. Minimálny rozsah: 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

C. Celková situácia stavby 

D. Koordinačný výkres stavby 

E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) v zostave: 

E1. Pozemný stavebný objekt v zostave: 

        E.1.1  Architektonické a stavebné riešenie 

        E.1.2   Betónové konštrukcie 

        E.1.3   Kovové drevené a iné konštrukcie. 

        E.1.4   Zdravotechnická inštalácia, vnútorné potrubné rozvody 

                    a požiarny vodovod 

        E.1.5   Vykurovanie 

        E.1.6   Vzduchotechnické zariadenia 

        E.1.7   Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

        E.1.8   Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody 

        E.1.9   Systém riadenia – meranie a regulácia 

        E.1.10  Interiéry 

E2.  Inžinierske objekty v zostave: 

        E.2.1   Stavebnotechnické riešenie 

        E.2.2   Vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody 

        E.2.3   Ostatné vonkajšie prípojky na inžinierske siete 

H. Celkové náklady stavby (výkaz výmer, položkový rozpočet v CENKROS-e) 

 

2.2.5 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby hradného komplexu podľa schválenej 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa čl. II. bodu 2.2.3. tejto 

zmluvy. Minimálny rozsah: 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

C. Celková situácia stavby 

D. Koordinačný výkres stavby 

E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) v zostave: 



E1. Pozemné stavebné objekty v zostavách: 

        E.1.1  Architektonické a stavebné riešenie 

        E.1.2   Betónové konštrukcie 

        E.1.3   Kovové drevené a iné konštrukcie. 

        E.1..4   Zdravotechnická inštalácia, vnútorné potrubné rozvody 

                    a požiarny vodovod 

        E.1.5   Vykurovanie 

        E.1.6   Vzduchotechnické zariadenia 

        E.1.7   Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

        E.1.8   Slaboprúdové rozvody a štruktúrované kábelové rozvody 

        E.1.9   Systém riadenia – meranie a regulácia 

E2.  Inžinierske objekty v zostave: 

        E.2.1   Stavebnotechnické riešenie 

        E.2.2   Vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody 

        E.2.3   Ostatné vonkajšie prípojky na inžinierske siete 

H. Celkové náklady stavby (výkaz výmer, položkový rozpočet v CENKROS-e) 

            

2.2.6 Projektová dokumentáciu interiérového riešenia a vnútorného zariadenia 

Podkladom  pre vyhotovenie dokumentácie interiérového riešenia a vnútorného 

zariadenia bude dokumentácia odovzdaná zhotoviteľovi objednávateľom podľa 

bodu 7.4.6 tejto zmluvy. 

 

2.2.7 Projektová dokumentácia výstavných expozícií 

Podkladom  pre vyhotovenie dokumentácie výstavných expozícií bude 

dokumentácia odovzdaná zhotoviteľovi objednávateľom podľa bodu 7.4.6  

tejto zmluvy. 

2.2.8 Návrh informačného dizajnu 

2.2.9 Libreto výtvarného dotvorenia stavby 

2.2.10 Autorský dozor a spolupráca  počas realizácie stavby - diela (stavba prvého 

kontaktu a stavba hradného komplexu) v zmysle platného a účinného 

autorského zákona.  

                    V rámci autorského dozoru sa zhotoviteľ zaväzuje : 

- Poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dielenských 

dokumentácií zhotoviteľov stavby a ich odsúhlasovanie. 

- Posudzovať a v spolupráci s objednávateľom schvaľovať prípadné návrhy 

zhotoviteľov stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej 

dokumentácii 

- Vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľov stavby k väčšiemu množstvu 

výrobkov a výkonov oproti schválenej projektovej dokumentácii 

- Účasť na kontrolných poradách vedenia stavby 

- Účasť na kontrolných poradách zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov 

výstavby 

 



2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a zabezpečiť nasledovné výkony inžinierskych 

a ostatných činnosti: 

2.3.1 Vykonanie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie územného rozhodnutia (bod 

2.2.1 tejto zmluvy) a rozhodnutí  o povolení stavieb (bod 2.2.2 tejto zmluvy) t.j. 

prerokovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenia 

s dotknutými orgánmi podľa stavebného zákona a zabezpečenie vyjadrení, záväzných 

stanovísk a rozhodnutí potrebných k podaniu žiadosti na vydanie územného 

rozhodnutia a všetkých stavebných povolení pre realizáciu stavby, podanie 

kvalifikovaných žiadostí so všetkými potrebnými prílohami (vyžadovanými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi) na vydanie územného rozhodnutia a príslušných 

stavebných povolení, účasť na územnom konaní a stavebných konaniach 

a zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti na územnom rozhodnutí a všetkých 

rozhodnutiach o povolení stavby. 

            2.3.1.1 Vykonanie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie právoplatných kolaudačných 

            rozhodnutí, t.j. kontrola a od zhotoviteľa stavby prevzatie všetkých dokladov 

            vydaných v priebehu  stavby, najmä doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

            atesty, certifikáty a prehlásenie o zhode k zabudovaným materiálom, projekt 

            skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán porealizačného zamerania stavby 

            a príp. iné doklady, ktoré budú v podmienkach stavebných povolení, podanie  

            kvalifikovaného návrhu na začatie kolaudačného konana, účasť na tomto konaní, 

            spolupráca so zhotoviteľom  stavby  a objednávateľom pri odstraňovaní prípadných 

            vád stavby, ktoré by bránili  vydaniu kolaudačného rozhodnutia a zabezpečenie 

            vyznačenia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, vrátane zastupovania pred 

            príslušnými úradmi (napr. pred stavebným úradom).  

2.3.2 Vykonanie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie rozhodnutí  o povolení stavieb 

(bod 2.2.3 tejto zmluvy) t.j. prerokovanie dokumentácie pre stavebné povolenia 

s dotknutými orgánmi podľa stavebného zákona a zabezpečenie vyjadrení, záväzných 

stanovísk a rozhodnutí potrebných k podaniu žiadosti na všetkých stavebných 

povolení pre realizáciu stavby, podanie kvalifikovaných žiadostí so všetkými 

potrebnými prílohami (vyžadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi) na 

vydanie príslušných stavebných povolení, účasť na na stavebných konaniach 

a zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti na všetkých rozhodnutiach o povolení 

stavby. 

            2.3.2.1 Vykonanie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie právoplatných kolaudačných 

            rozhodnutí, t.j. kontrola a od zhotoviteľa stavby prevzatie všetkých dokladov 

            vydaných v priebehu  stavby, najmä doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

            atesty, certifikáty a prehlásenie o zhode k zabudovaným materiálom, projekt 

            skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán porealizačného zamerania stavby 

            a príp. iné doklady, ktoré budú v podmienkach stavebných povolení, podanie  

            kvalifikovaného návrhu na začatie kolaudačného konania, účasť na tomto konaní, 

            spolupráca so zhotoviteľom  stavby  a objednávateľom pri odstraňovaní prípadných 

            vád stavby, ktoré by bránili  vydaniu kolaudačného rozhodnutia a zabezpečenie 

            vyznačenia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, vrátane zastupovania pred 

            príslušnými úradmi (napr. pred stavebným úradom).  

 



 

 Inžinierska činnosť podľa predmetu tejto zmluvy je ukončená vydanými rozhodnutiami 

 o povolení užívania stavieb s vyznačenou právoplatnosťou (kolaudačné rozhodnutia). 

 

Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy nie je prípadné zabezpečenie usporiadania 

vzťahu (vlastnícky, nájomný) k pozemkom, na ktorých stavba stojí resp. má stáť, resp. 

ktoré budú stavbou dotknuté, ani získanie súhlasu ich vlastníka, resp. práva k uvedeným 

pozemkom umožňujúceho vydanie stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby. 

Z tohto dôvodu je objednávateľ povinný zabezpečiť a odovzdať v primeranom predstihu 

zhotoviteľovi prílohy k žiadosti o vydanie príslušných povolení podľa bodu 7.4.4  tejto 

zmluvy, ktorými ako stavebník v zmysle stavebného zákona preukazuje stavebnému 

úradu vlastníctvo alebo iné právo k pozemkom, na ktorých má stavba stáť, resp. ktoré 

budú stavbou dotknuté, vrátane vyňatia týchto pozemkov z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu, ak je potrebné k povoleniu stavby. 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy vykonať riadne a v dohodnutom čase ho 

objednávateľovi odovzdať. Projektová dokumentácia  bude vypracovaná v slovenskom 

jazyku, bude dodaná v písomnej aj v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči vo 

formátoch „pdf“, rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls . Súbory projektovej 

dokumentácie vo formátoch „dwg“ budú uložené v archíve zhotoviteľa a na požiadanie 

budú k dispozícii objednávateľovi pre potrebu vyhotovenia dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavby. 

2.4    Počet vyhotovení jednotlivých častí predmetu zmluvy: 

         2.4.1  Stavebný zámer a predprojektovú dokumentáciu (bod 2.1.1 tejto zmluvy) v piatich 

                   vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.2  Geodetické zameranie ( bod 2.1.2 tejto zmluvy) v štyroch vyhotoveniach  

                   v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.3  Statické posúdenie na základe sondážneho prieskumu ( bod 2.1.3 tejto zmluvy) 

                  V štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.4  Stavebno-technický prieskum ( bod 2.1.4 tejto zmluvy) v štyroch vyhotoveniach  

                  v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.5  Inžiniersko-geologický prieskum ( bod 2.1.5 tejto zmluvy) v štyroch 

                  vyhotoveniach  v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.6  Dokumentácia pre územné konanie (bod 2.2.1 tejto zmluvy) v štyroch 

                  vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.7 Dokumentácia pre stavebné konanie (bod 2.2.2 tejto zmluvy) v štyroch 

                   vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.8  Dokumentácia pre stavebné konanie (bod 2.2.3 tejto zmluvy) v štyroch 

                   vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.9  Dokumentácia pre realizáciu stavby (bod 2.2.4 tejto zmluvy) v šiestich 

                  vyhotoveniach v tlačenej forme + 1ks v digitálnej forme, s výnimkou položkového  

                  rozpočtu, ktorý bude v tlačenej forme vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach 

         2.4.10 Dokumentácia pre realizáciu stavby (bod 2.2.5 tejto zmluvy) v šiestich 

                  vyhotoveniach v tlačenej forme + 1ks v digitálnej forme, s výnimkou položkového  



                  rozpočtu, ktorý bude v tlačenej forme vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach 

        2.4.11 Dokumentácia interiérov a vnútorného vybavenia (bod 2.2.6 tejto zmluvy)  

                  v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.12 Dokumentácia výstavných expozícií (bod 2.2.7 tejto zmluvy) v šiestich  

                  vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.13 Návrh informačného dizajnu (bod 2.2.8 tejto zmluvy) v šiestich  

                  vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

         2.4.14 Libreto výtvarného dotvorenia stavby  (bod 2.2.9 tejto zmluvy) v štyroch 

                   vyhotoveniach v tlačenej forme + 2 ks v digitálnej forme 

Každé ďalšie paré naviac, na základe osobitnej písomnej objednávky objednávateľa, 

         bude vyhotovené za obvyklú cenu tlače v profesionálnych  kopírovacích centrách s 10% 

         prirážkou. 

2.5  Rozsah a obsah predmetu zmluvy môže byť na žiadosť objednávateľa alebo zhotoviteľa 

       počas spracovávania projektovej dokumentácie po vzájomnej dohode doplnený. Pokiaľ v  

       priebehu realizácie predmetu zmluvy vznikne potreba vykonať práce nad rámec rozsahu 

       predmetu zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vopred s objednávateľom 

       prerokovať, odsúhlasiť,  dohodnúť sa na cene prác, príslušnú dohodu postupmi podľa 

       zákona č. 25/2006 Z.z. dokumentovať, zmluvou alebo dodatkom k zmluve prijať  

       záväzok a až potom vykonať. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny takto 

       odsúhlasených  naviac prác. Objednávateľ sa zaväzuje túto cenu naviac prác zaplatiť na  

       základe faktúry zhotoviteľa.  

 

       Rozsah prác (plnenia zhotoviteľa uvedený v tomto čl. II ďalej aj „dielo“). Pokiaľ sa 

       v texte zmluvy uvádza označenie (pojem) dielo, resp. predmet zmluvy, vzťahuje sa to aj 

       na časť diela, resp. časť predmetu zmluvy. 

 

Článok III. 

ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve splní predmet tejto 

zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v nasledujúcich lehotách: 

3.1.1  Stavebný zámer a predprojektovú dokumentáciu podľa bodu 2.1.1 tejto zmluvy, 

          do 6 týždňov odo dňa objednávateľom písomného schválenia predloženého  

          návrhu stavebného zámeru a predprojektovej dokumentácie zhotoviteľom  

          objednávateľovi, podmienkou pre započatie prác je zápisničné odovzdanie  

          schválených definitívnych a kompletných podkladov objednávateľa zhotoviteľovi 

          podľa bodu 7.4 ( s výnimkou bodu 7.4.6 ) tejto zmluvy a vyhotovenie 

          nevyhnutných podkladov podľa bodov 2.1.2 a 2.1.5 tejto zmluvy, pokiaľ sa  

          zmluvné strany  nedohodnú inak. 

3.1.2  Geodetické zameranie podľa bodu 2.1.2 tejto zmluvy do 8 týždňov odo dňa 

          účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.1.3  Statické posúdenie na základe sondážneho prieskumu podľa bodu 2.1.3 tejto 

          zmluvy do 8 týždňov odo dňa písomného schválenia spôsobu realizácie, rozsahu  

          a lokalizácie sondážnych prác príslušným pamiatkovým úradom, pokiaľ sa  



          zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.1.4   Stavebno-technický prieskum podľa bodu 2.1.4 tejto zmluvy do 20 týždňov odo 

          dňa účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.1.5  Inžiniersko-geologický prieskum podľa bodu 2.1.5 tejto zmluvy do 8 týždňov odo 

          dňa písomného súhlasu vlastníka pozemkov a príslušného pamiatkového úradu 

          s vykonaním prác, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.1.6   Projektovú dokumentáciu stavebného objektu prvého kontaktu pre územné  

          konanie podľa bodu 2.2.1 tejto zmluvy do 60 dní odo dňa prevzatia pokynov na  

          plnenie opcie, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 

3.1.7   Projektovú dokumentáciu stavebného objektu prvého kontaktu pre stavebné  

          povolenie ( vrátane projektu organizácie výstavby) podľa bodu 2.2.2 tejto zmluvy 

         do 60 dní odo dňa prevzatia pokynov na plnenie opcie, pokiaľ sa strany nedohodnú 

          inak. 

3.1.8   Projektovú dokumentáciu stavby hradného komplexu pre stavebné povolenie  

          (vrátane projektu organizácie výstavby) podľa bodu 2.2.3 tejto zmluvy do 150 dní 

           odo dňa prevzatia pokynov na plnenie opcie, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 

3.1.9    Projektovú dokumentáciu stavebného objektu prvého kontaktu pre realizáciu 

           stavby (vrátane výkazu výmer a rozpočtu ) podľa bodu 2.2.4 tejto zmluvy do 90 

           dní odo dňa prevzatia pokynov na plnenie opcie, pokiaľ sa zmluvné strany  

           nedohodnú inak. 

3.1.10  Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby hradného komplexu (vrátane 

           výkazu výmer a rozpočtu ) podľa bodu 2.2.5 tejto zmluvy do 180 dní odo dňa 

           prevzatia pokynov na plnenie opcie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.1.11  Projektovú dokumentáciu interiérov a vnútorného vybavenia podľa bodu 2.2.6 

           tejto zmluvy  do 90 dní odo dňa prevzatia pokynov na plnenie opcie, pokiaľ sa 

           zmluvné strany nedohodnú inak. Podmienkou započatia prác je odovzdanie  

           podkladov objednávateľa zhotoviteľovi podľa bodu 7.4.6 tejto zmluvy. 

3.1.12   Projektovú dokumentáciu výstavných expozícií podľa bodu 2.2.7 tejto zmluvy 

           do 120 dní odo dňa prevzatia pokynov na plnenie opcie, pokiaľ sa  zmluvné 

           strany nedohodnú inak. Podmienkou započatia prác je odovzdanie  

           podkladov objednávateľa zhotoviteľovi podľa bodu 7.4.6 tejto zmluvy. 

3.1.13   Návrh informačného dizajnu podľa bodu 2.2.8 tejto zmluvy do 60 dní odo dňa  

           prevzatia pokynov na plnenie opcie, pokiaľ sa  zmluvné strany nedohodnú inak. 

           Podmienkou započatia prác je odovzdanie podkladov objednávateľa  

           zhotoviteľovi podľa bodu 7.4.6 tejto zmluvy. 

3.1.14   Libreto výtvarného dotvorenia stavby podľa bodu 2.2.9 tejto zmluvy do 60 dní 

           odo dňa prevzatia pokynov na plnenie opcie, pokiaľ sa  zmluvné strany  

           nedohodnú inak. Podmienkou započatia prác je odovzdanie podkladov 

          objednávateľa zhotoviteľovi podľa bodu 7.4.6 tejto zmluvy. 

         3.1.15  Autorský dozor a spolupráca počas realizácie stavby podľa bodu 2.2.10 tejto  

                   zmluvy bude vykonávaný počas celej doby výstavby. 

         3.1.16  Podanie kvalifikovaných žiadostí o vydanie stavebných povolení, vrátane 

          všetkých potrebných príloh bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 týždňov 

          odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (podľa bodu 

          2.2.2 a 2.2.3 tejto zmluvy) objednávateľovi.  

            



3.2 Jednotlivé čiastkové plnenia podľa tejto zmluvy uvedené v článku II. tejto zmluvy budú 

riadne dodané a odovzdané objednávateľovi podpísaním protokolu o odovzdaní 

a prevzatí, pokiaľ to ich povaha pripúšťa. Prílohou protokolu bude súpis zrealizovaných 

a odovzdaných prác v členení podľa bodu 2.1 a 2.2 tejto zmluvy. 

3.3 V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s poskytnutím potrebného a písomne 

vyžiadaného spolupôsobenia podľa článku VII. tejto zmluvy, alebo je v omeškaní s 

dodaním nevyhnutných podkladov podľa tejto zmluvy  podmieňujúcich riadne splnenie 

predmetu zmluvy, ktoré si zhotoviteľ písomne vyžiada, zhotoviteľ môže primerane 

okolnostiam, za ktorých došlo k omeškaniu, predĺžiť lehoty plnenia dotknuté 

omeškaním objednávateľa, a to o dobu, o ktorú je nevyhnutné jednotlivé plnenia dlhšie 

realizovať z dôvodu omeškania objednávateľa, najviac však o dobu omeškania 

objednávateľa.  

3.4 V prípade prerušenia realizácie predmetu zmluvy resp. jeho časti, ktoré vznikne 

prekážkou zo strany objednávateľa, môže zhotoviteľ primerane okolnostiam, za ktorých 

došlo k prerušeniu realizácie predmetu tejto zmluvy resp. jeho časti, predĺžiť lehoty 

plnenia dotknuté prerušením realizácie predmetu zmluvy alebo jeho časti, a to o dobu, 

o ktorú je z tohto dôvodu nevyhnutné jednotlivé plnenia dlhšie realizovať, najviac však 

o dobu prerušenia realizácie predmetu zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa.  

3.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej sú v omeškaní príslušné orgány 

a dotknuté osoby vymedzené v stavebnom zákone, ktorých rozhodnutia, vyjadrenia a 

stanoviská sú pre vydanie jednotlivých stavebných povolení nevyhnutné. To platí iba 

v prípade, že omeškanie príslušných orgánov a dotknutých osôb vymedzených 

v stavebnom zákone, nie je nijakým spôsobom zapríčinené porušením povinností 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Predĺženie lehoty dodania predmetu zmluvy môže byť 

maximálne o dobu omeškania príslušných orgánov a dotknutých osôb vymedzených 

v stavebnom zákone, podľa prvej vety tohto odseku zmluvy.  

3.6  Dodržanie termínov podľa bodu 3.1. tejto zmluvy je podmienené objednávateľom 

poskytnutým plnením – súčinnosťou spočívajúcou v zaujímaní stanovísk a dodaní 

podkladov v zmysle tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 

týchto stanovísk a dokladov , nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať 

predmet zmluvy v dojednanom termíne.  

3.7 Ak zhotoviteľ zrealizuje dodávku na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne, pokiaľ tomu nebránia 

vážne prevádzkové dôvody. 

3.8   Zhotoviteľ bez meškania písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má vplyv na zmluvné 

lehoty stanovené touto zmluvou. 

 

Článok IV. 

CENA PREDMETU ZMLUVY 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena zhotoviteľa za splnenie predmetu zmluvy je 

vo výške 988 687,10 eur bez DPH (1 186 424,52 eur s DPH) a skladá sa z čiastkových 

cien za splnenie jednotlivých častí predmetu zmluvy uvedených v článku II. tejto 

zmluvy. Cena za dielo podľa čl. 2.1 tejto zmluvy je 151 780,00 eur bez DPH, cena za 

opčné plnenia podľa bodov 2.2 a 2.3 je spolu 836 907,10 eur bez DPH. Zmluvná cena je 

stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena 

maximálna. Cena je platná do termínu ukončenia. Čiastkové ceny si zmluvné strany 

dohodli nasledovne: 



4.1.1. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.1 

bod 2.1.1 tejto zmluvy je 50 194,00 eur bez DPH, s DPH 60 232,80 eur (z toho 

stavebný zámer 5 200,00 eur bez DPH a predprojektová dokumentácia 

44 994,00 eur bez DPH) 

4.1.2. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.1 

bod 2.1.2 tejto zmluvy je 53 728,00 eur bez DPH, s DPH 64 473,60 eur 

4.1.3. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.1 

bod 2.1.3 tejto zmluvy je 21 680,00 eur bez DPH, s DPH 26 016,00 eur 

4.1.4. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.1 

bod 2.1.4 tejto zmluvy je 10 758,00 eur bez DPH, s DPH 12 909,60 eur 

4.1.5. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.1 

bod 2.1.5 tejto zmluvy je 15 420,00 eur bez DPH, s DPH 18 504,00 eur 

4.1.6. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.1 tejto zmluvy je 4 627,15 eur bez DPH, s DPH 5 552,58 eur 

4.1.7. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.2 tejto zmluvy je 9 674,95 eur bez DPH, s DPH 11 609,94 eur 

4.1.8. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.3 tejto zmluvy je 249 628,60 eur bez DPH, s DPH 299 554,32 eur 

4.1.9. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.4 tejto zmluvy je 10 095,60 eur bez DPH, s DPH 12 114,72 eur 

4.1.10. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.5 tejto zmluvy je 321 527,40 eur bez DPH, s DPH 385 832,88 eur 

4.1.11. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.6 tejto zmluvy je 64 629,15 eur bez DPH, s DPH 77 554,98 eur  

4.1.12. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.7 tejto zmluvy je 69 305,25 eur bez DPH, s DPH 83 166,30 eur 

4.1.13. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.8 tejto zmluvy je 8 710,00 eur bez DPH, s DPH 10 452,00 eur 

4.1.14. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.9 tejto zmluvy je 10 035,00 eur bez DPH, s DPH 12 042,00 eur 

4.1.15. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.2 

bod 2.2.10 tejto zmluvy je 36 737,00 (34 634,00+2 103,00) eur bez DPH, 

s DPH 44 084,40 (41 560,80+2 523,60) eur 

4.1.16. celková cena za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.3 

tejto zmluvy je 51 937,00  eur bez DPH, s DPH 62 324,40 eur 

4.1.16.1 cena za vykonanie predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.3.1 tejto 

zmluvy je 3 997,00 eur bez DPH, s DPH 4 796,40 eur. 

4.1.16.2 cena za vykonanie predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.3.1.1 

tejto zmluvy je 1 050,00 eur bez DPH, s DPH 1 260,00 eur. 

4.1.16.3 cena za vykonanie predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.3.2 tejto 

zmluvy je 21 297,00 eur bez DPH, s DPH 25 556,40 eur. 

4.1.16.4 cena za vykonanie predmetu zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.3.2.1 

tejto zmluvy je 25 593,00 eur bez DPH, s DPH 30 711,60 eur. 

 

 



 

4.2   Súčasťou dohodnutej odmeny zhotoviteľa sú všetky náklady na vykonanie 

         predmetu zmluvy vrátane nákladov na vykonanie všetkých činností a výkonov  

         výslovne neuvedených v čl. II. ods. 2.1 až 2.3 tejto zmluvy, ktoré sú potrebné  

         pre riadne splnenie predmetu zmluvy. Súčasťou dohodnutej odmeny  

         zhotoviteľa nie sú úradné poplatky nevyhnutne potrebné k riadnemu splneniu 

         predmetu zmluvy (správne, notárske, poplatky za vydanie územného 

         a stavebných povolení, poplatky za energetický certifikát – ak bude potrebný a pod.). 

         Poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v odmene zhotoviteľa, bude zhotoviteľ refakturovať  

         objednávateľovi, pričom k faktúre priloží vždy doklad preukazujúci výšku poplatku. Na 

         tieto faktúry sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa  

         fakturácie.  

4.3    Zhotoviteľ je platcom DPH. 

4.4    Daň z pridanej hodnoty (DPH) v jednotlivých faktúrach bude účtovaná podľa 

         platných predpisov v čase fakturácie.  

4.5  Výpočet ceny je uvedený v kalkuláciách, ktoré vykonali objednávateľ a zhotoviteľ 

        v rámci procesu priameho rokovacieho konania, v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie 

        ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (Unika) a Metodického  

        odporúčania Slovenskej komory architektov na výpočet honoráru pre architektonické  

        služby. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa s výnimkou nákladov uvedených 

        v bode 4.2 tejto zmluvy, ktoré budú vynaložené na zhotovenie diela a súvisiace 

        s výkonom autorského dozoru a inžinierskej činnosti.  

4.6   K prípadným dodatkom k tejto zmluve bude zhotoviteľ dokladovať výpočet ceny na 

        základe hodinových sadzieb sadzobníka Unika, alebo na základe odporúčaných 

        minimálnych a maximálnych cien stanovených v tomto sadzobníku vo väzbe na 

        kategórie funkčných častí stavby a na pásmo zložitosti a náročnosti v závislosti od výšky 

        nákladov funkčných častí stavby, prípadne vo vzťahu na jednotlivé výkonové fázy, 

        pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak 

4.7   Zhotoviteľ je povinný v dostatočnom predstihu (minimálne 10 pracovných dní) písomne 

        nahlásiť na odsúhlasenie objednávateľovi potrebu zvýšiť rozsah plnenia s presným 

        odôvodnením a výpočtom ceny podľa bodu 4.6 tejto zmluvy. V prípade nedodržania  

        tohto ustanovenia nemá zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny z dôvodu zvýšeného rozsahu  

        prác, to neplatí, ak potrebu zvýšenia rozsahu prác nevyvolal zhotoviteľ alebo ak zvýšenie 

        rozsahu prác požaduje objednávateľ. 

 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Objednávateľ bude platiť zhotoviteľovi cenu za splnenie predmetu zmluvy po častiach 

na základe faktúr zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ vystaví vždy po riadnom písomnom 

(protokolárnom)  odovzdaní každej jednotlivej časti predmetu zmluvy uvedenej 

v ustanoveniach čl. II. ods. 2.1 až 2.3 tejto zmluvy objednávateľovi.  

5.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy  len pri 

dodržaní podmienok stanovených touto zmluvou nasledovne: 

5.2.1  Cenu 60 232,80 eur podľa bodu 4.1.1 tejto zmluvy po odovzdaní Stavebného 

         zámeru a predprojektovej dokumentácie (bod 2.1.1 tejto zmluvy) objednávateľovi. 



         Zhotoviteľ môže objednávateľovi odovzdať stavebný zámer a predprojektovú 

         dokumentáciu aj jednotlivo, za čiastkové ceny uvedené v bode 4.1.1. 

5.2.2  Cenu 64 473,60 eur podľa bodu 4.1.2 tejto zmluvy po odovzdaní kompletného 

         geodetického zamerania (bod 2.1.2 tejto zmluvy) objednávateľovi. 

5.2.3  Cenu 26 016,00 eur podľa bodu 4.1.3 tejto zmluvy po odovzdaní statického  

          posúdenia  (bod 2.1.3 tejto zmluvy) objednávateľovi 

5.2.4  Cenu 12 909,60 eur podľa bodu 4.1.4 tejto zmluvy po odovzdaní 

          stavebnotechnického prieskumu  (bod 2.1.4 tejto zmluvy) objednávateľovi 

5.2.5  Cenu 18 504,00 eur podľa bodu 4.1.5 tejto zmluvy po odovzdaní 

          inžinierskogeologického prieskumu  (bod 2.1.5 tejto zmluvy) objednávateľovi 

5.2.6  Cenu 5 552,58 eur podľa bodu 4.1.6 tejto zmluvy po odovzdaní projektovej  

          dokumentácie pre územné konanie (bod 2.2.1 tejto zmluvy.)  Z tejto čiastky bude  

          uplatnené zádržné vo výške 231,36 eur (5% z ceny tejto časti plnenia bez 

          DPH), ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 5 dní po nadobudnutí 

          právoplatnosti územného rozhodnutia, najneskôr však do uplynutia 1 roka odo 

          dňa odovzdania dokumentácie pre územné konanie objednávateľovi. 

5.2.7  Cenu 11 609,94 eur podľa bodu 4.1.7 tejto zmluvy po odovzdaní projektovej  

          dokumentácie pre stavebné konanie (bod 2.2.2 tejto zmluvy.)  Z tejto čiastky bude  

          uplatnené zádržné vo výške 483,75 eur (5% z ceny tejto časti plnenia bez 

          DPH), ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 5 dní po nadobudnutí 

          právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do uplynutia 1 roka odo dňa 

          odovzdania dokumentácie pre stavebné povolenie objednávateľovi 

5.2.8  Cenu 299 554,32 eur podľa bodu 4.1.8 tejto zmluvy po odovzdaní projektovej  

          dokumentácie pre stavebné konanie (bod 2.2.3 tejto zmluvy.)  Z tejto čiastky bude  

          uplatnené zádržné vo výške 12 481,43 eur (5% z ceny tejto časti plnenia bez 

          DPH), ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 5 dní po nadobudnutí 

          právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do uplynutia 1 roka odo dňa 

          odovzdania dokumentácie pre stavebné povolenie objednávateľovi. 

5.2.9   Cenu 12 114,72 eur podľa bodu 4.1.9 tejto zmluvy po odovzdaní projektovej 

          dokumentácie pre realizáciu stavby (bod 2.2.4 tejto zmluvy). Z tejto čiastky bude 

          uplatnené zádržné vo výške 504,78 eur (5% z ceny tejto časti plnenia bez DPH) 

          ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 5 dní po nadobudnutí právoplatnosti  

          kolaudačného rozhodnutia, najneskôr však do doby 1 roka odo dňa od podania 

          žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia 

5.2.10  Cenu 385 832,88 eur podľa bodu 4.1.10 tejto zmluvy po odovzdaní projektovej 

          dokumentácie pre realizáciu stavby (bod 2.2.5 tejto zmluvy). Z tejto čiastky bude 

          uplatnené zádržné vo výške 16 076,37 eur (5%z ceny tejto časti plnenia bez DPH) 

          ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 5 dní po nadobudnutí právoplatnosti  

          kolaudačného rozhodnutia, najneskôr však do doby 1 roka odo dňa od podania 

          žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

5.2.11  Cenu 77 554,98 eur podľa bodu 4.1.11 tejto zmluvy po odovzdaní projektovej 

          dokumentácie interiérov (bod 2.2.6 tejto zmluvy). Z tejto čiastky bude 

          uplatnené zádržné vo výške 3 231,46 eur (5%  z ceny tejto časti plnenia bez DPH) 

          ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi najneskôr do doby 2 rokov odo dňa 

          odovzdania dokumentácie interiérov objednávateľovi, ak sa zmluvné strany 

          nedohodnú inak. 

 

5.2.12  Cenu 83 166,30 eur podľa bodu 4.1.12 tejto zmluvy po odovzdaní projektovej 



          dokumentácie výstavných expozícií (bod 2.2.7 tejto zmluvy).  Z tejto čiastky bude 

          uplatnené zádržné vo výške 3 465,26 eur (5%  z ceny tejto časti plnenia bez DPH) 

          ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi najneskôr do doby 2 rokov odo dňa 

          odovzdania dokumentácie výstavných expozícií objednávateľovi, ak sa zmluvné  

          strany nedohodnú inak. 

 

5.2.13  Cenu 10 452,00 eur podľa bodu 4.1.13 tejto zmluvy po odovzdaní návrhu 

          Informačného dizajnu (bod 2.2.8 tejto zmluvy). Z tejto čiastky bude 

          uplatnené zádržné vo výške 435,50 eur (5%  z ceny tejto časti plnenia bez DPH ) 

          ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi najneskôr do doby 1 roka odo dňa 

          odovzdania návrhu informačného dizajnu objednávateľovi, ak sa zmluvné  

          strany nedohodnú inak. 

 

5.2.14 Cenu 12 042,00 eur podľa bodu 4.1.14 tejto zmluvy po odovzdaní Libreta 

          výtvarného dotvorenia (bod 2.2.9 tejto zmluvy). ). Z tejto čiastky bude 

          uplatnené zádržné vo výške 501,75 eur (5%  z ceny tejto časti plnenia bez DPH ) 

          ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi najneskôr do doby 1 roka odo dňa 

          odovzdania Libreta výtvarného dotvorenia objednávateľovi, ak sa zmluvné  

          strany nedohodnú inak. 

 

5.2.15 Cena 44 084,40 (41 560,80+2 523,60) eur podľa bodu 4.1.15 tejto zmluvy 

týkajúca sa autorského dozoru (bod 2.2.10 tejto zmluvy) sa rozdelí na taký počet 

splátok, ktorý sa rovná počtu kalendárnych mesiacov (vrátane začatých), počas 

ktorých má zhotoviteľ stavby vykonať dielo – stavbu podľa zmluvy o dielo 

uzavretej s objednávateľom, pričom splátka za každý celý kalendárny mesiac 

bude mať rovnakú výšku a splátka za začatý kalendárny mesiac (v ktorom sa 

stavba začne alebo skončí) bude alikvotné znížená podľa počtu kalendárnych dní 

trvania stavby v mesiaci. Každá splátka bude zhotoviteľovi zaplatená po 

uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Pokiaľ bude stavba vykonaná skôr 

ako v zmluvne dohodnutom termíne, zvyšok ceny za autorský dozor sa vyplatí 

v poslednej splátke. Pokiaľ bude stavba vykonaná neskôr ako v zmluvne 

dohodnutom termíne (uvedenom v pôvodnej zmluve o dielo bez jej prípadných 

dodatkov), zhotoviteľ vykoná autorský dozor za   obdobie presahujúce pôvodne 

dohodnutú dobu výstavby stavby bez nároku na zvýšenie ceny za autorský 

dozor. Ak dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu realizácie stavby, je zhotoviteľ 

oprávnený vyfakturovať alikvotnú časť ceny autorského dozoru za dovtedy 

uplynutú dobu realizácie stavby. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť inak. 

5.2.16  Cenu  4 796,40 eur podľa bodu  4.1.16.1  tejto zmluvy týkajúca sa 

inžinierskych  činností   (bod 2.3.1 tejto zmluvy)  po nadobudnutí 

právoplatnosti stavebného povolenia. Bez ohľadu na právoplatnosť stavebného 

povolenia uhradí  objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú cenu do 60 dní od 

vydania predmetného  stavebného povolenia s výnimkou prípadu, ak je 

oddialenie právoplatnosti  stavebného povolenia spôsobené  výlučne z dôvodu, 

za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. 

5.2.17 Cenu 1 260,00 eur podľa bodu 4.1.16.2 tejto zmluvy týkajúca sa inžinierskej 

          činnosti (bod 2.3.1.1 tejto zmluvy) po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

          rozhodnutia. Bez ohľadu na právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia uhradí 

          objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú cenu do 60 dní od vydania predmetného 

          kolaudačného rozhodnutia s výnimkou prípadu, ak je oddialenie právoplatnosti  

          kolaudačného rozhodnutia spôsobené  z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. 



 

 

 

5.2.18  Cenu 25 556,40 eur podľa bodu 4.1.16.3 tejto zmluvy týkajúca sa inžinierskej  

         činnosti (bod 2.3.2 tejto zmluvy) po nadobudnutí právoplatnosti stavebného  

          povolenia. Bez ohľadu na právoplatnosť stavebného povolenia uhradí  

          objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú cenu do 60 dní od vydania predmetného  

          stavebného povolenia s výnimkou prípadu, ak je oddialenie právoplatnosti  

          stavebného povolenia spôsobené  výlučne z dôvodu, za ktorý zodpovedá 

          zhotoviteľ. 

5.2.19 Cenu 30 711,60 eur podľa bodu 4.1.16.4 tejto zmluvy týkajúca sa inžinierskej 

          činnosti (bod 2.3.2.1 tejto zmluvy) po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

          rozhodnutia. Bez ohľadu na právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia uhradí 

          objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú cenu do 60 dní od vydania predmetného 

          kolaudačného rozhodnutia s výnimkou prípadu, ak je oddialenie právoplatnosti  

          kolaudačného rozhodnutia spôsobené   z dôvodu, za ktorý zodpovedá 

          zhotoviteľ. 

5.3   Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na cenu podľa zákona č. 523/2004  

        o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych predpisov, za splnenie predmetu 

        zmluvy vo výške 10 000,00 eur bez DPH + príslušná DPH 2 000,00 eur. Zálohu uhradí 

        objednávateľ zhotoviteľov do 10 dní od doručenia osobitnej faktúry, ktorú zhotoviteľ 

        vystaví po podpise tejto zmluvy. Zálohu je zhotoviteľ povinný zúčtovať v súlade 

        s rozpočtovými pravidlami s cenou za splnenie predmetu zmluvy podľa bodu 4.1.1 resp. 

        4.1.2.  

5.4   Dohodnutú cenu za splnenie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na  

        základe čiastkových faktúr. Faktúry zašle zhotoviteľ objednávateľovi doporučeným  

        listom, prípadne ich osobne odovzdá objednávateľovi, a to v dvoch vyhotoveniach. 

        Faktúry budú mať náležitosti podľa platných právnych predpisov a budú k nim pripojené  

        písomné podklady preukazujúce vykonanie časti predmetu zmluvy, ktorá je predmetom 

        fakturácie (napr. protokol o odovzdaní a prevzatí časti predmetu zmluvy), ak to jej  

        povaha pripúšťa. Ak nebude mať faktúra predpísané náležitosti alebo k nej nebude  

        pripojený príslušný písomný podklad, je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi 

        faktúru bez jej úhrady. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

        lehota začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

        Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dňa doručenia faktúry.  

5.5  Obálky, v ktorých budú faktúry odosielané, musia byť označené textom „FAKTÚRA“.  

        Faktúry vo dvoch vyhotoveniach je potrebné zasielať DOPORUČENE, prípadne ich 

        osobne odovzdať objednávateľovi. Pri faktúrach, ktoré budú odosielané ako obyčajná  

        listová zásielka, nemožno vymáhať úrok z omeškania. 

 

 

Článok VI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude riadne a včas vyhotovený 

podľa tejto zmluvy a časť predmetu plnenia uvedená v bodoch 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,  2.2.7, 2.2.8,2.2.9 tejto zmluvy bude mať  po 

dobu stanovenú zárukou  vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2 Zhotoviteľ poskytuje na časť predmetu plnenia uvedenú v čl. II. ods. 2.1 body 2.1.1, 

ods. 2.2 body 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 tejto zmluvy záruku počas 



záručnej doby 120 mesiacov, ktorá začína plynúť pri každej časti predmetu plnenia 

dňom jej protokolárneho odovzdania objednávateľovi.Za vadu sa považuje napr. 

porušenie technickej normy SR platnej ku dňu odsúhlasenia projektovej dokumentácie 

diela resp. časti diela objednávateľom pred jej zadaním do tlače zhotoviteľom v počte 

rovnopisov podľa tejto zmluvy. Za vadu sa tiež považuje nesúlad medzi predmetom 

plnenia vykonaným podľa tejto zmluvy a požiadavkami na predmet plnenia 

dohodnutými v tejto zmluve. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady predmetu plnenia, ktoré má predmet plnenia v 

čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu 

plnenia objednávateľovi zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinností. Za vadu predmetu plnenia nemožno považovať rozpor s normou alebo 

predpisom, ktorého znenie sa zmenilo až po odsúhlasení projektovej dokumentácie diela 

resp. časti diela objednávateľom pred jej zadaním do tlače zhotoviteľom v počte 

rovnopisov podľa tejto zmluvy a do rozporu sa plnenie dostalo až v dôsledku zmeny 

predpisu. 

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ ani po vynaložení odbornej starostlivosti 

nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa písomne 

upozornil a objednávateľ na ich použití trval. 

6.5 Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný  

uplatniť písomne bezodkladne po jej zistení. 

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť drobné vady predmetu plnenia do 15 kalendárnych dní 

od ich reklamácie objednávateľom a ostatné vady predmetu plnenia v lehote primeranej 

povahe vady tak, aby prípadný negatívny vplyv odstraňovania vady na priebeh 

stavebného konania nebol žiadny eventuálne, aby bol čo najmenší. Termín odstránenia 

konkrétnej vady si zmluvné strany dohodnú v zmysle vyššie uvedeného, avšak tento 

nesmie byť dlhší ako 21 kalendárnych dní (to neplatí, ak odstránenie vady závisí od 

konania príslušného orgánu alebo dotknutej osoby vymedzenej v stavebnom zákone 

a v dôsledku ich nečinnosti zhotoviteľ nemôže dodržať uvedenú lehotu; v takom prípade 

sa termín odstránenia konkrétnej vady predlžuje maximálne o dĺžku trvania preukázanej 

nečinnosti príslušného orgánu resp. dotknutej osoby vymedzenej v stavebnom 

zákone).V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne 

informovať objednávateľa o vzniku takejto skutočnosti.  

6.7 Zádržné podľa tejto zmluvy možno použiť iba na úhradu nevyhnutných a účelne 

vynaložených nákladov objednávateľa na odstránenie vád predmetu plnenia podľa tejto 

zmluvy, ak zhotoviteľ túto vadu neodstráni v zmluvne dohodnutej lehote a ani 

v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu v písomnej výzve poskytne objednávateľ 

a zhotoviteľ následne odstráni vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Na iný účel 

možno zádržné použiť iba ak tak táto zmluva výslovne ustanovuje.  

 

 

Článok VII. 

ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA 

7.1   Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené práce prevezme a zaplatí za  

   ich vyhotovenie dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 

7.2   V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v nevyhnutnom rozsahu 

   poskytne súčinnosť zhotoviteľovi pri zabezpečení podkladov pre vypracovanie  

   predmetu 



   zmluvy, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk,  ktorých 

   potreba pre vypracovanie predmetu zmluvy vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.  

   Objednávateľ sa zaväzuje takéto spolupôsobenie poskytnúť zhotoviteľovi na základe 

   predchádzajúcej písomnej výzvy zhotoviteľa, vo vzájomne dohodnutom čase a za 

   vzájomne dohodnutých podmienok, inak v primeranej lehote. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy zhotoviteľa zaujme stanovisko 

k predloženým technickým návrhom a technologickým riešeniam tak, aby neohrozil 

riadnu a včasnú realizáciu predmetu plnenia a to najneskôr do 10 dní od doručenia 

výzvy zhotoviteľa. 

7.4    Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť podklady zhotoviteľovi v tomto rozsahu: 

          

         7.4.1  Dokumentáciu skutočného vyhotovenia definitívneho zastrešenia, vrátane 

                   výškopisu a polohopisu konštrukcií pre odvod dažďovej vody, bleskozvodov 

                    a prípadných ďalších konštrukcií (napr. požiarne steny s udaním technických 

                    parametrov), prípadne ďalších zrealizovaných zariadení do 5 dní po podpise  

                    zmluvy. 

         7.4.2  Doteraz vykonané architektonicko-historické výskumy v zmysle rozhodnutia 

                  KPUKE-2015/17951-3/64349/SM,DU zo dňa 24.9.2015, do 5 dní po podpise 

                  zmluvy. 

         7.4.3  Zoznam s termínmi dodania doteraz neukončených architektonicko-historických 

                   prípadne archeologických výskumov do 5 dní po podpise zmluvy. 

         7.4.4  Kópiu katastrálnej mapy, kópie listov vlastníctva do 5 dní po podpise zmluvy. 

         7.4.5  Pôvodné („historické“) projektové dokumentácie hradného komplexu do 30 dní  

                  po podpise zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

         7.4.6 Súpisy  uvažovaných exponátov podľa miestností, popis a fotodokumentácia 

                    každého prvku, rozmery prvkov, technické parametre a požiadavky na vystavenie  

                    (podmienky osvetlenia: intenzita a spektrálne zloženie svetla, rozsahy potrebných 

                    a prípustných vlhkostných pomerov, rozsahy prípustných a potrebných tepelných  

                    pomerov apod.) do započatia prác na projektovej dokumentácii pre vydanie 

                    stavebného povolenia (bod 2.2.3 tejto zmluvy), projektovej dokumentácie 

                    interiérov (bod 2.2.6) tejto zmluvy, projektovej dokumentácie výstavných 

                    expozícií (bod 2.2.7 tejto zmluvy), návrhu informačného dizajnu (bod 2.2.8 tejto 

                    zmluvy)a Libreta výtvarného dotvorenia (bod 2.2.9 tejto zmluvy), najneskôr však 

                    do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 7.5   Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vyhotovovaní projektovej dokumentácie a výkonu  

          inžinierskej činnosti poskytne zhotoviteľovi podľa potreby spolupôsobenie formou 

          konzultácie , ktorú zorganizuje zhotoviteľ. Termíny prípadných konzultácií budú 

stanovené po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

                    

Článok VIII. 

ZÁVAZKY ZHOTOVITEĽA 

8.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na  

        vlastnú  zodpovednosť. 

8.2   Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné 

        právne predpisy a iné predpisy upravujúce vzťahy v oblasti techniky, investičnej 

        výstavby a životného prostredia, platné slovenské technické normy, územnoplánovaciu 

        dokumentáciu platnú v príslušnom území, urbanisticko - architektonické zásady a  

        dojednania tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 



        objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa,  

        zápisnicami zo vzájomných rokovaní, dohodami zmluvných strán, vyjadreniami, 

        rozhodnutiami, záväznými stanoviskami orgánov a inštitúcií činných v stavebnom 

         konaní a záujmami objednávateľa, vrátane súčinnosti pri výbere zhotoviteľa stavby. 

8.3   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu bude na požiadanie počas jej 

   realizácie konzultovať so zástupcom (zástupcami) objednávateľa. Zhotoviteľ je 

   povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne predložiť k nahliadnutiu 

   objednávateľovi príslušný rozpracovaný projekt.   

8.4    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky projektované materiály, výrobky, prvky a technické  

         zariadenia budú homologované a certifikované na podmienky a normy platné  

         v Slovenskej republike a budú spĺňať najmä požiadavky zákona č. 133/2013 Z.z. o 

         stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 264/1999  

         Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 

8.5   Zhotoviteľ berie na vedomie, že areál hradu Krásna Hôrka je národnou kultúrnou 

        pamiatkou a všetky projektované riešenia je nutné konzultovať s príslušným orgánom 

        štátnej pamiatkovej starostlivosti. 

8.6   Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť zhotoviteľovi stavby pri ním vypracovávaní  

         plánu užívania stavby (verejnej práce) v zmysle § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. 

         o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

8.7  Zhotoviteľ je povinný počas celej doby platnosti tejto zmluvy ( vrátane plynutia záručnej  

         doby) mať platne uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú by spôsobil pri 

         výkone svojej činnosti on alebo jeho zamestnanec alebo jeho zástupca konajúci na 

         základe splnomocnenia. Výška poistnej sumy nesmie byť po celú dobu platnosti tejto  

         zmluvy nižšia ako 600 000,00 eur. Platná poistná zmluva tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

8.8   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa 

        oslobodil z uvedených ustanovení o lehotách, s výnimkou ustanovení uvedených v tejto 

        zmluve a „vyššej moci“. 

8.9   Zhotoviteľ je koordinátorom dokumentácie pre zabezpečenie objednávateľových 

        povinností vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

        bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Koordinácia projektovej 

        dokumentácie je v rozsahu podľa §4 a §5 predmetného nariadenia vlády. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady vrátiť objednávateľovi do 15 dní po dokončení  

        všetkých častí diela a ich protokolárnom odovzdaní objednávateľovi. 

 

 

Článok IX. 

ZMENA ZÁVÄZKU A ZRUŠENIE ZMLUVY 

9.1  Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, keď  

 sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie tejto 

 zmluvy, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa a to vo forme 

  písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť uzatvorený v súlade so zákonom 

  o verejnom obstarávaní. 

9.2   K zmene dohodnutej výšky ceny za predmet zmluvy môže dôjsť: 

         9.2.1       Pri rozšírení alebo zúžení rozsahu plnenia zhotoviteľa oproti rozsahu  

                        dojednanému v tejto zmluve. 

         9.2.2       Pri zmene technického riešenia stavby alebo jej časti požadovanej 

                        objednávateľom alebo vynútenej zmenami zákonov, noriem a predpisov po 

                        podpísaní tejto zmluvy.  



9.3   Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v bodoch 9.1., 9.2., zhotoviteľ vypracuje  

  návrh dodatku k tejto zmluve vrátane príslušnej špecifikácie a strany sa zaväzujú, že  

  vyvinú najvyššie možné úsilie, aby takýto dodatok k zmluve po vzájomnej zhode 

  uzatvorili v súlade so zákonom o verejnom obstaraní.  

9.4 Zmluvné strany môžu túto zmluvu zrušiť: 

          9.4.1 Písomnou dohodou zmluvných strán.  

          9.4.2 Odstúpením od tejto zmluvy, pričom zmluvné strany môžu odstúpiť v prípadoch, 

                   ktoré stanovuje táto zmluva a ustanovenie § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

9.4.3  Jednostranným odstúpením zo strany objednávateľa v prípadoch: 

          9.4.3.1 Ak zhotoviteľ bezdôvodne zastaví svoje platby svojim subdodávateľom 

                      spolu zabezpečujúcim predmet tejto zmluvy, alebo  bol na neho vyhlásený 

                      konkurz alebo súd povolil reštrukturalizáciu zhotoviteľa, alebo ide do  

                      likvidácie 

          9.4.3.2 Ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu dohodnutého v tejto 

                      zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, ktorú 

                      určí objednávateľ, odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú 

                      časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác (na diele). 

          9.4.3.3 Ak zhotoviteľ poruší ustanovenia tejto zmluvy a napriek písomnému  

                      upozorneniu objednávateľa pokračuje v porušovaní tejto zmluvy  

                      a v prípade vzniku škody neodstráni následky tohto konania v lehote  

                      určenej objednávateľom 

          9.4.3.4 Ak voči zhotoviteľovi bolo začaté exekučné konanie (bolo vydané 

poverenie na vykonanie exekúcie na majetok zhotoviteľa), 

       9.4.3.5 Ak zhotoviteľ porušil (nedodržal) pri vykonaní diela, resp. časti diela 

technickú normu, podľa ktorej má vykonať projektovú dokumentáciu 

podľa tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani v dodatočnej primeranej 

lehote stanovenej objednávateľom v písomnej výzve. 

9.5   Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

9.6   V prípade, že v ktoromkoľvek štádiu plnenia predmetu tejto zmluvy dôjde k zastaveniu 

         prác z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť, nenesie zodpovednosť za 

         nedokončenie predmetu tejto zmluvy žiadna zo zmluvných strán. Okolnosť vylučujúca 

         zodpovednosť je definovaná Obchodným zákonníkom. Ak okolnosť vylučujúca 

         zodpovednosť bráni v riadnej realizácii predmetu zmluvy dlhšie ako 3 mesiace, môže 

         ktorákoľvek zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť. Po odstúpení od zmluvy má 

         zhotoviteľ nárok na zaplatenie ceny dovtedy vykonaných a odovzdaných častí predmetu  

         plnenia a alikvotnu časť ceny preukázateľne rozpracovaných častí predmetu plnenia. 

9.7 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak Ministerstvo kultúry SR rozhodne  

         o zrušení projektu realizovaného na základe tejto zmluvy. 

9.8   V prípade odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán si objednávateľ ponechá  

         dovtedy vykonané a rozpracované časti predmetu plnenia a zhotoviteľ má nárok na  

         zaplatenie ich ceny. 

 

                                                                     

                                                                   Článok X. 

                                                          ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1  V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením niektorej z častí predmetu plnenia tejto  

         zmluvy môže objednávateľ voči nemu uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 

         dohodnutej ceny tej časti predmetu plnenia tejto zmluvy, s ktorou je v omeškaní, za 

         každý deň omeškania, s výnimkou odstraňovania vád, ktoré je upravené osobitne. 



         Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

10.2  Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi – úhrada 

         Faktúry, zhotoviteľ má voči objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

         z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

         Objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu z omeškania zaplatiť zhotoviteľovi. 

10.3  Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná zmluvná  

         strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto 

         súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Uplatnením zmluvných pokút podľa 

         tohto článku nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu prípadnej škody v plnej 

         výške 

10.4  Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby podľa podmienok 

tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi za porušenie tejto zmluvnej povinnosti zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny tej časti diela, ktorej sa vada týka, za každú 

vadu a za každý deň omeškania. 

10.5 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z obstarávacích 

nákladov (celkovej ceny) projektových prác v prípade, ak zvýšenie obstarávacích 

nákladov realizačných prác (t.j. cena diela dohodnutá v zmluve o dielo so zhotoviteľom, 

realizátorom stavby)  presiahne v dôsledku nedostatkov diela, resp. časti diela 

(projektovej dokumentácie – dielo) 15% a viac. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť 

zámeny realizačných prác  úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu 

kvality diela, resp. časti diela a toto riešenie nebolo v rozpore s podmienkami 

stanovenými príslušným Pamiatkovým úradom SR a zákonom o VO.   

10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.  

 
 

 

 

                                                                  Článok XI. 

PRÁVO DIELO POUŽIŤ – AUTORSKÉ PRÁVO 

11.1 Zhotoviteľ udeľuje v zmysle ustanovení § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. 

     (Autorský zákon) objednávateľovi súhlas (ďalej len „licencia“) s použitím tej časti 

     diela zrealizovanej podľa tejto zmluvy, ktorá podlieha autorskému právu podľa  

     autorského zákona. Dňom uhradenia ceny za časť predmetu plnenia, ktorej sa 

     autorskoprávna ochrana týka, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu  

     na dobu neurčitú a to bezodplatne a  výlučne na: 

- Realizáciu stavby Komplexnej revitalizácie NKP Krásna Hôrka. 

-  marketingové účely (vrátane všetkých výkresov, dokumentov, vizualizácií a iných 

informácií vytvorených pre účely tejto zmluvy), a to najmä na verejné rozširovanie  

a verejné vystavenie. 

11.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že licenciu v rozsahu podľa bodu 11.1 neposkytne tretej 

 osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa. 

11.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že pri každom prezentovaní diela (fotografie, reklamné 

 materiály, video a pod.) vždy uvedie meno autora diela. Rovnakou požiadavkou 

 zmluvne zaviaže i organizátora prezentácie diela. 

11.4 Súhlas zhotoviteľa nie je potrebný k zmene výstavných expozícii umiestnených v NKP   

Krásna Hôrka. 

 

 

 

                                                                   



                                                               Článok XII. 

                                                 ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOHODY 

12.1  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 

14 dní od dátumu prevzatia návrhu dodatku. 

12.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje udržovať v tajnosti a neoznámiť, neposkytnúť alebo 

     neinformovať akúkoľvek osobu o informáciách, ktoré obdržal v súvislosti s plnením 

     tejto zmluvy počas trvania záväzku alebo potom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, 

     aby jeho zamestnanci a kohokoľvek koho poverí v jeho mene záležitosťami  

     objednávateľa, bude udržovať v tajnosti všetky informácie uvedené v tomto odseku. 

12.3  Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky údaje a informácie, ktoré by mohli byť  

     predmetom akéhokoľvek stupňa utajenia a zhotoviteľ by mohol počas vyhotovenia 

    diela prísť s nimi do styku, zariadi tak, aby prípadné budúce záväzky pre zhotoviteľa 

    boli známe vopred, alebo aby boli vylúčené. 

 

 

Článok XIII. 

NÁHRADA ŠKODY 

13.1   Každá zo zmluvných strán zodpovedá za preukázateľnú škodu, ktorú spôsobila druhej  

           strane porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností. Náhrada škody sa  

           riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

13.2     Zhotoviteľ zodpovedá za škodu aj v prípade, ak škoda vznikla dôsledkom porušenia  

           povinností zhotoviteľa (resp. jeho subdodávateľov). 

 

 

 

Článok XIV. 

OZNÁMENIA A DORUČOVANIE 

14.1. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia zmluvných strán 

musia byť v písomnej podobe v slovenskom jazyku a budú sa považovať za riadne 

doručené: 

(a) pri osobnom doručení v deň uvedený v potvrdení o prevzatí zásielky alebo v 

poznámke o odmietnutí prevzatia, a pri neprevzatí zásielky dňom uplynutia 

úložnej doby na pošte po uložení neprevzatej zásielky adresátom. 

(b) pri doručovaní emailom v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni doručenia 

emailu na poštový server zmluvnej strany – adresáta,  

(c) pri doručovaní kuriérskou službou v deň uvedený v potvrdení o prevzatí 

zásielky alebo v poznámke o odmietnutí prevzatia,  

(d) pri doručovaní poštou ako doporučená zásielka do vlastných rúk  v deň jej 

prevzatia adresátom a v prípade jej vrátenia odosielateľovi ako nedoručenej 

v deň jej vrátenia odosielateľovi. 

14.2. Odstúpenie od zmluvy sa nesmie doručovať emailom. 



14.3       V prípade zmeny v identifikačných a kontaktných údajov je každá zo zmluvných 
strán povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu najneskôr do 3 
pracovných dní. 

14.4. Každá komunikácia alebo dokument, ktoré sa majú poslať alebo doručiť podľa tejto 

zmluvy, sa posielajú alebo doručujú na adresu alebo emailovú adresu uvedené nižšie: 

Pre Objednávateľa na adresu : 

Slovenské národné múzeum 

PhDr. PaedDr. Viktor JASAŇ 

Vajanského nábrežie 2 

810 06 Bratislava 16 

e-mail: viktor.jasan@snm.sk 

  

Pre Zhotoviteľa na adresu : 

 

Ing.arch. Peter Kucharovič 

 

   

e-mail:  

 

 

Článok XV. 

PLATNOSŤ ZMLUVY 

15.1. Zmluva je platná  dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, podlieha 

povinnému zverejneniu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a účinná je dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

16.1        Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne a právne spôsobilým na činnosti podľa tejto 

               zmluvy. 

16.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich 

právnych predpisov. 

16.3. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 

dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

16.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zneniu tejto zmluvy rozumejú a je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

16.5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy 

prehlasujú zmluvné strany za originál. 

16.6. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach z toho tri pre objednávateľa a dve pre 

zhotoviteľa. 

 

V Bratislave dňa :                                                          V Bratislave dňa : 

 

 Objednávateľ:    Zhotoviteľ: 

    

 

 

PaedDr. PhDr. Viktor Jasaň    Ing. arch. Peter Kucharovič 

Generálny riaditeľ SNM                                            autorizovaný architekt SKA 








