
 

 
 
 
 
 

Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513 199) Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ..Obchodný zákonník“), zákona  

č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ..zákon o verejnom obstarávam") a zákona č. 185/2015 Z .z.. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) 

ďalej len „zmluva“ 

ČI. I 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1 
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6. P.O.BOX 440, <814 99 Bratislava I 
IČO: 39 786 559 
DIČ: 2020845332 
IČDPH: SK 2020845332 

Fakulta: Fakulty matematiky, fy ziky a informatiky 
Šidlo: Mlynská dolina. 842 48 Bratislava 
Zástupca: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrCs., dekan fakulty 

Osoba oprávnená vo veci realizácie zmluvy : 
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., 
tel.: 
e-mail: 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Ing. arch. Ivan Supuka - TRIA, projekčný ateliér 
Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica 
30 568 056 
1029 251 883 
SK 1029 251 883 
Ing. árch. Ivan Supuka 
Šatatistická register Banská Bystrica 

Osoby oprávnené konať vo veciach:  
Tel.: 
E-mail: 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

1.2. Poskytovateľ: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zastúpený: 
Zapísaný 
Bankové spojenie: 
1BAN: 

zmluvných 

technických 
Ing. árch. Ivan Supuka 
Ing. árch. Ivan Supuka 
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ČI. II 
Predmet zmluvy 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „ Opracovanie 

projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia objektov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky." 

2.2. Predmetom tejto zmluvy je: 

a) záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa kompletnú projektovú dokumentáciu v 

rozsahu potrebnom v súlade s aktuálne platným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) a s vykonávacou vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

b) záväzok objednávateľa za kompletne realizovaný predmet zmluvy zaplatiť poskytovateľovi 

dohodnutú cenu riadne a včas v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a 

c) záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa súčinnosť počas celého procesu verejného 

obstarávania, na ktorý bude použitá vypracovaná projektová dokumentácia. 

2.3. Poskytovateľ vypracuje projektovú dokumentáciu pre Rekonštrukcia objektov Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky v súlade s Prílohou č. 1 - Opis predmetu zákazky. Projektová dokumentácia bude 

vypracovaná podľa platných právnych predpisov a noriem. Projektová dokumentácia musí byť 

spracovaná dôsledne, musí obsahovať všetky štandardné, špecifické a atypické aplikačné detaily. 

2.4. V prípade zistenia opomenutých riešení, chýbajúcich detailov, chybne spracovaných riešení a iných 

nedostatkov v riešení na strane projektu, ktoré budú príčinou spomalenia, zastavenia alebo predraženia 

stavebných a montážnych prác po odsúhlasení projektovej dokumentácie, prípadne počas realizácie 

stavebných a montážnych prác sa budú tieto považovať za vadu projektu, ktorá vyžaduje ich bezplatné a 

okamžité odstránenie zo strany poskytovateľa 

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ako súčasť predmetu zmluvy v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) a § 

13 zákona Č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach: 

a) bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného 

plánu verejnej práce, 

b) v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas 

jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému 

opotrebovaniu (plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a 

opráv). 

2.6. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať všetky výstupné písomné materiály, ktoré sú predmetom zmluvy, 6 x v 

tlačenej forme a Ix v elektronickej podobe (najmä vo formátoch .docx a .pdf pre texty, .xlsx pre tabuľky, 

,dwg a .vsdx pre schémy) na CD/USB nosiči a odovzdať ich osobe oprávnenej objednávateľom vo 

veciach realizácie tejto zmluvy uvedenej v ČI. I bod 1.1. prostredníctvom preberacieho protokolu. 

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu do 90 dní od účinnosti 

zmluvy. Plán užívania verejnej práce vypracuje poskytovateľ do 30 dní od zhotovenia verejnej práce.  
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2.8. Objednávateľ: 

a) sa zaväzuje poskytnúť včas poskytovateľovi úplné, pravdivé a prehľadné informácie, ktoré sú 

bezodkladne nutné k realizácii zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva, že si ich má zabezpečiť 

poskytovateľ sám v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy, 

b) sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre realizáciu zmluvy poskytovateľovi a poskytoval mu po 

dobu trvania tejto zmluvy nevyhnutnú súčinnosť, ak si túto súčinnosť poskytovateľ dôvodne vyžiada. 

c) je oprávnený stanoviť si dobu realizácie predmetu zmluvy podľa svojich potrieb ak je to pre plnenie 

zmluvy potrebné, 

d) bezodkladne informovať poskytovateľa o prípadných zmenách pri realizácii predmetu zmluvy, 

2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) realizovať predmet zmluvy na kvalitnej a profesionálnej úrovni v rozsahu tejto zmluvy, 

b) zabezpečiť realizáciu zmluvy v najvyššej kvalite, a postupovať s odbornou starostlivosťou a s 

prihliadnutím na záujmy objednávateľa, 

c) dbať na pokyny objednávateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi 

všetky okolnosti, ktoré zisti pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na 

realizáciu zmluvy alebo na vydanie pokynov objednávateľa či ich zmenu. Poskytovateľ vždy 

upozorní objednávateľa na pripadnú nevhodnosť jeho pokynov; v prípade, že objednávateľ napriek 

upozorneniu poskytovateľa na splnení svojich pokynov trvá, je poskytovateľ v zodpovedajúcom 

rozsahu oslobodený zo zodpovednosti za prípadné vady plnenia vzniknuté preukázateľne v dôsledku 

realizácie takýchto nevhodných pokynov, 

d) dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto zmluvy bola maximálne účelná a hospodárna, 

e) bezodkladne po zistení písomne upovedomiť objednávateľa o všetkých prekážkach, realizácie 

zmluvy a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok, 

t) postupovať podľa pokynov objednávateľa, pričom akékoľvek podstatné odklonenie od pokynov 

objednávateľa musí byť odsúhlasené objednávateľom. 

2.10. Poskytovateľ v celom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia 

povinností poskytovateľa vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v SR. 

ČI. III 
Cena a platobné podmienky 

3.1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky M F SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách založený na cene 

obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom 

zisku. 

3.3. Zmluvná cena za predmet zmluvy je cenou konečnou v súlade s § 3 citovaného zákona  
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o cenách, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v Prílohe č. 2 - cenová ponuka. Za kompletnú realizáciu 

projektovej dokumentácie a súvisiace služby, ktoré sú predmetom zmluvy objednávateľ zaplatí 

poskytovateľovi: 

cena bez DPH : 27 800,- Eur 
DPH 20%: _____________________________________________ 5 560.- Eur 

cena s DPH: 33 360,-Eur 

3.5. Na realizáciu predmetu zmluvy objednávateľ neposkytne preddavky. 

3.6. Cena za predmet zákazky je maximálna a musí pokrývať všetky náklady poskytovateľa nevyhnutné pre 

riadne splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu predmetu zákazky s 

výnimkou možností podľa zmluvy alebo zákona o verejnom obstarávaní sú vylúčené. 

3.7. V prípade zákonnej úpravy DPH bude možné upraviť cenu písomným dodatkom k zmluve. 

ČI. IV 
Platobné podmienky 

4.1. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Realizáciu zmluvy 

bude poskytovateľ fakturovať na základe predložených faktúr. 

4.2. Podkladom na vyhotovenie faktúry za kompletnú realizáciu projektovej dokumentácie bude preberací 

protokol, podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ 

vykoná do piatich pracovných dni od jej doručenia. Zmluvnú cenu v zmysle ČI. 111 bod 3.4. zmluvy bude 

poskytovateľ fakturovať až po odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie objednávateľovi. 

4.3. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákonnej úpravy a v prípade uvedenom 

v bode 4.2. tohto článku musí byť prílohou faktúry aj podpísaný preberací protokol. Ak faktúra 

neobsahuje predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť, pričom doručením faktúry s 

vyššie uvedenými náležitosťami začína plynúť nová lehota splatnosti. 

4.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia objednávateľovi bez nedostatkov. 

Č!. V 

Licenčná doložka 

5.1. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na všetky odovzdané materiály, ktoré budú 

vypracované v rámci realizácie predmetu zmluvy, a ktoré budú mať povahu diela chráneného v zmysle 

Autorského zákona: 

a) na časové obdobie v rozsahu dĺžky trvania majetkových práv k nim. odo dňa ich odovzdania 

objednávateľovi v zmysle ČI. III bod 3.4. zmluvy, 

b) k ich užívaniu v neobmedzenom rozsahu (vecnom a územnom) na všetky obvyklé spôsoby 

používania, najmä na ich zverejňovanie a vydávanie, vyhotovenie rozmnoženiny, na 

rozširovanie originálu alebo jeho rozmnoženiny a na verejné vystavenie. 

5.2. Udelenie licencie v rozsahu podľa bod 8.1. tohto článku je bezodplatné.  
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5.3. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na zasahovanie do jeho osobnostných práv. Tento súhlas je 

neodvolateľný a na jeho základe môže objednávateľ: 

a) rozhodnúf o zverejnení alebo nezverejnení týchto odovzdaných materiálov alebo ich častí, 

b) zasahovať, upravovať alebo meniť odovzdané materiály alebo ich časti podľa svojich potrieb a 

uváženia v plnom rozsahu, 

c) rozhodnúť o tom, či bude autor označený na týchto materiáloch alebo ich častiach pri ich každom 

použití. 

5.4. Objednávateľ môže na predmet licencie udeliť súhlas tretej osobe k použitiu materiálov v rozsahu 

predmetnej licencie alebo môže licenciu postúpiť tretej osobe. Na tieto úkony dáva poskytovateľ 

podpisom tejto zmluvy svoj súhlas objednávateľovi. 

5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky finančné a iné nároky tretích osôb, ktoré sa na vytvorení 

materiálov podieľali alebo ktoré majú z iného dôvodu k materiálom autorské alebo iné práva. 

Poskytovateľ súčasne prehlasuje, že vytvorené materiály nie sú zaťažené žiadnymi právami tretích strán. 

ČI. VI 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

6.1. V prípade omeškania poskytovateľa s realizáciou zmluvy v dohodnutom čase plnenia tejto zmluvy je 

objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny 

zodpovedajúcej časti realizovanej zmluvy, s ktorou je poskytovateľ v omeškaní, za každý aj začatý deň 

omeškania. 

6.2. Poskytovateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zákonnej výške z dlžnej čiastky 

za každý aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry spĺňajúcej náležitosti podľa ČI. IV tejto zmluvy po 

lehote splatnosti. 

6.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť 

druhej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie. 

6.4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody. 

ČI. VII 
Zodpovednosť za vady 

7.1. Poskytovateľ prehlasuje, že predmet zmluvy bude realizovať v súlade s dohodnutými podmienkami tejto 

zmluvy. 

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu uplatni bezodkladne po zistení vady. 

7.3. O vade odovzdaných materiálov zmluvné strany do 2 dní od jej zistenia vyhotovia protokol o reklamácii s 

uvedením primeranej lehoty na jej odstránenie. 

7.4. V protokole o reklamácii sa uvedie: popis vady a lehota na odstránenie vady odovzdaných materiálov. 

7.5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch odovzdaných materiálov, stanovených v 

tejto zmluve a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.6. Poskytovateľ je povinný odstrániť reklamované vady v technicky možnom najkratšom termíne, nie viac 

ako do 2 pracovných dní. 

ČI. VIII 
Trvanie zmluvy 

8.1. Táto zmluva môže byť ukončená niektorým z nasledovných spôsobov: 
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a) odstúpením od zmluvy v zmysle bodu 8.3. a nasl. tejto zmluvy, 

b) dňom straty oprávnenia poskytovateľa k výkonu činnosti, ktorá je potrebná pre realizáciu 

zmluvy, bez potreby uskutočnenia akéhokoľvek úkonu zo strany zmluvných strán, 

c) písomnou dohodou zmluvných strán, 

d) dňom vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie na poskytovateľa, bez potreby uskutočnenia 

akéhokoľvek úkonu zo strany zmluvných strán. 

8.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej 

povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných 

zmluvných povinnosti úplne nemožným. 

8.3. Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje: 

a) omeškanie poskytovateľa s realizáciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o 

viac ako 5 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie objektívne ospravedlňoval, 

b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 

c) ak poskytovateľ poskytne objednávateľovi predmet zmluvy vo vážnom rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve, 

d) ak objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 

8.4. Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej 

strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť resp. dôvod, pre ktorý zmluvná strana 

odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia zmluvy alebo právneho predpisu, ktorý ju k odstúpeniu 

oprávňuje. Bez týchto náležitostí je odstúpenie neplatné, ibaže právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo 

zo zákona. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže obsahovať prehlásenie, že zmluvná strana odstupuje 

od zmluvy až okamihom márneho uplynutia lehoty stanovenej k odstráneniu porušenia, ktoré je dôvodom 

odstúpenia, ak je to vzhľadom k povahe porušenia povinnosti možné. 

8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva neskorší účinok odstúpenia. Za riadne 

doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy sa považuje jeho doručenie prostredníctvom poskytovateľa 

poštovných služieb alebo kuriéra druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je 

odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej 

strany.  
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8.6. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu 

vzniknutej škody. 

8.7. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných záväzkov následkom 

pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 

8.8. V prípade pôsobenia vyššej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvných záväzkov sa predlžujú o dobu 

jej pôsobenia. 

8.9. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu upovedomiť písomne o 

začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, najneskôr však do 15 dní od začatia jej pôsobenia. 

Ak by tak zmluvná strana neurobila, nemôže sa zmluvná strana účinne dovolávať pôsobenia vyššej moci. 

ČI. IX 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou 

číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

9.2. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR. 

9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v 

Centrálnom registri zmlúv. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 

dve vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

9.4. Prílohou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 - Cenová ponuka. 

9.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali jej obsahu porozumeli a s nim súhlasili, 

čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

Za poskytovateľa: dňa: 

prof. RNDr. Daniel Sevčovič, DrCs. dekan  

Za objednávateľa: 
dňa: 

mg. árch. Ivan 5>upuka 
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Príloha č. 1 
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia objektov FMF1 UK“ pre 

projekt ACCORD, ktorý bude realizovaný na Fakulte matematiky, fyziky a infonnatiky UK. Projekt je 

financovaný prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ a je vyžadovaná súčinnosť s RO poskytovateľa 

NFP. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 
71223000-7 - Architektonické služby pre rozširovanie budov 
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
71245000-7 - Schvaľovacie plán v. vykonávacie výkresy a špecifikácie 

Minimálny rozsah požadovaných prác: 
1. SO-Ol Pavilón F-l 
zateplenie obvodových konštrukcii - špecifikované časti fasád 
zateplenie strechy 
rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky 
vypracovanie podkladov pre rekonštrukciu elektroinštalácie (stavebná časť) 

2. SO-02 Pavilón F-2 

zateplenie obvodových konštrukcií - špecifikované časti fasád 
zateplenie strechy 
rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky 
vypracovanie podkladov pre rekonštrukciu elektroinštalácie (stavebná Časť) 

3. SO-03 Pavilón M 

zateplenie obvodových konštrukcií - špecifikované časti fasád 
zateplenie strechy 
rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky 
vypracovanie podkladov pre rekonštrukciu elektroinštalácie (stavebná časť) 

4. SO-04 Pavilón I 

zateplenie obvodových konštrukcií - špecifikované časti fasád 
zateplenie strechy 
rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky 
vypracovanie podkladov pre rekonštrukciu elektroinštalácie (stavebná časť) 

5. SO-05 Pavilón P 

zateplenie obvodových konštrukcií - špecifikované časti fasád 
zateplenie strechy 
rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky 
vypracovanie podkladov pre rekonštrukciu elektroinštalácie (stavebná časť) 

6. 0-06 Pavilón I) 

zateplenie obvodových konštrukcií - špecifikované časti fasád 
zateplenie strechy 
rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky 
vypracovanie podkladov pre rekonštrukciu elektroinštalácie (stavebná časť) 

7. Rekonštrukcia vonkajších rozvodov v areáli FMFI 

vodovod - pitná voda 
vodovod - požiarna voda 
kanalizácia splašková 
kanalizácia dažďová 


