
Zmluva na výkon autorského dozoru  č. 18/AD/2022

          uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Podtatranské múzeum v Poprade
Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Právna forma: príspevková organizácia zriadená VÚC
Štatutárny zástupca: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka
vo veciach technických a VO: Ing. Ján Reľovský
IČO: 37781171
DIČ: 2021053390
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK58 8180 0000 0070 0051 9592
Telefón: 052/7881421, +421905873024
e-mail: riaditel@muzeumpp.sk
( ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 VYKONÁVATEĽ: 
Obchodné meno: Ing. arch. Vladimír Šimkovič 1947 AA
Sídlo: Kapitulská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 31 812 988
DIČ: 1024644929
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK17 1100 0000 0026 2910 0614 
v zastúpení: Ing. arch. Vladimír Šimkovič
Telefón: 0908 431281
e-mail: vlado.simkovic@gmail.com

a
Obchodné meno: Ing. arch. Márius Žitňanský 0072 AA
Sídlo: Janáčkova 6, 81104 Bratislava
IČO: 37929861
DIČ: 1024602491
IČ DPH: nie je platcom DPH
v zastúpení: Ing. arch. Márius Žitňanský
Telefón: 0903 477990
e-mail: mzitnansky52@gmail.com

Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných:         Ing. arch. Vladimír Šimkovič,  

Ing. arch. Márius Žitňanský
vo veciach technických:       Ing. arch. Vladimír Šimkovič,  

Ing. arch. Márius Žitňanský
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(ďalej Ing. arch. Vladimír Šimkovič a Ing. arch. Márius Žitňanský len spoločne ako 
„Vykonávateľ“)

Čl. II
Východiskové údaje a podklady

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na výkon občasného autorského dozoru(ďalej
AD)  je  „Architektonicko-výtvarná  štúdia  expozície  Kniežacia  hrobka  z  Popradu  –
dopracovanie  architektonicko-výtvarného  návrhu"  spracovaná   10/2020  a  realizačný
projekt expozície – Knieža z Popradu a jeho hrobka. Vykonávateľ na základe tejto zmluvy
bude vykonávať pre objednávateľa občasný autorský dozor (AD) realizácie  expozície –
Knieža z Popradu a jeho hrobka. Podklady a údaje k predmetu zmluvy boli predložené
na priamom rokovacom konaní podľa § 117 s využitím niektorých ustanovení §81 a §115
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktoré sa konalo dňa 22. 3. 2022.

2.2 Východiskové údaje:

            V rámci výkonu autorského dozoru pre objednávateľa vykonávateľ vykoná: 

2. 2. 1 Občasný autorský dozor  (AD) expozície – Knieža z Popradu a jeho hrobka 
podľa realizačného projektu počas realizácie expozície.
2. 2. 2 Miesto výkonu občasného AD:
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Čl. III
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto  zmluvy je  vykonávanie  občasného autorského dozoru  (AD) realizácie
expozície - Knieža z Popradu a jeho hrobka podľa realizačného projektu.

3.2. Vykonávateľ sa  zaväzuje  vykonať  občasný  AD  na  základe  predchádzajúcej  výzvy
objednávateľa  alebo  osoby,  ktorú  poverí  objednávateľ  (stavebný/technický  dozor).  Ka
výkon autorského dozoru bude zaznamenaný v stavebnom denníku. 

Čl. IV
Rozsah a obsah výkonu autorského dozoru

4.1. V rámci občasného autorského dozoru vykonávateľ zabezpečí najmä nasledovné činnosti:

a) kontrolovať súlad zhotovovanej expozície s projektovou dokumentáciou realizačného projektu
(RP) na požiadanie objednávateľa alebo osoby poverenej objednávateľom (stavebný/technický 
dozor)
b) sledovať postup realizačných prác na expozícii z technického a architektonického hľadiska,  
kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii (RP) podľa 
všeobecne-záväzných právnych predpisov a technických normách
c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľov/dodávateľov expozície na zmeny projektovej 
dokumentácie (PD) z technického a architektonického hľadiska
d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. práce naviac alebo práce nad rozsah 
projektovej dokumentácie
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e) účasť na kontrolných prípadne operatívnych dňoch k realizácii expozície
f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, jej častí na základe vyzvania objednávateľa, resp. 
stavebného / technického dozoru a zhotoviteľa/ dodávateľa  stavby v súlade s dohodnutými alebo
všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi. 
g) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami 
vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie
h) vypracovať záverečnú správu o výkone občasného autorského dozoru realizácie expozície

Čl. V
Termíny plnenia

5.1.   Vykonávateľ sa  zaväzuje,  že  občasný  autorský  dozor  vykoná  pre  objednávateľa
v rozsahu stanovenom  v  Čl. III. a IV. tejto zmluvy, najmenej jedenkrát za tri týždne od
účinnosti  zmluvy až do jej  ukončenia,  resp.  otvorenia expozície  pre verejnosť v sídle
objednávateľa podľa čl. I., bod 1.1.

5.2.  Vykonávateľ  sa  zaväzuje  ,  že  občasný autorský  dozor  vykoná pre  objednávateľa  aj
prostredníctvom internetovej komunikácie minimálne jeden krát týždenne, ak ho k tomu
objednávateľ vyzve.

Čl. VI
Cena

6.1.  Cena za vykonanie občasného AD je  dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996
Z.  z.  v znení  neskorších  predpisov.  Cena  je  uvedená  v eurách.  Do  ceny  diela  sú
premietnuté  len  všetky oprávnené náklady zhotoviteľa  na vykonanie diela,  t.  j.  cena je
konečná. Zmluvné strany nie sú platcom DPH.

6.2. Cena predmetu zmluvy predstavuje cenu  podľa cenovej ponuky, ktorá je uvedená v
prílohe č. 1 tejto zmluvy: 

Cena celkom bez DPH 2.471 € ,    DPH 0 €,                                 Spolu:  2.471 €

Slovom: dvetisíc štyristo sedemdesiat jeden  eur

                

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 1 

tejto zmluvy. 

Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu  

 zmluvy budú riešené písomnými dodatkami k tejto zmluve.

           6.3.  V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu zmluvy vylúčením

          niektorej časti z predmetu zmluvy, objednávateľ so vykonávateľom sa dohodnú na znížení

          ceny,  túto skutočnosť potvrdia písomným dodatkom k tejto zmluve.
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6.4. V prípade čiastočného realizovania občasného AD bude skutočný rozsah predmetu
zmluvy vyšpecifikovaný a cena za jeho vykonanie zaplatená po vzájomnom odsúhlasení
oboch zmluvných strán.

Čl. VII
Platobné podmienky

7.1. Objednávateľ uhradí vykonávateľovi cenu podľa skutočne vykonaného občasného AD.
Podkladom pre vystavenie faktúry bude vykonávateľom vypracovaný súpis vykonaných prác
občasného AD (podľa Čl. VIII. tejto zmluvy), ktorý bude prílohou faktúry. 

7.2. Fakturačné celky

Výkon občasného AD bude fakturovaný ako celok po ukončení prác. 

      7.3. Vykonávateľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru po úplnom vykonaní občasného 
AD v termíne uvedenom  v Čl. V. tejto zmluvy, v  troch rovnopisoch s nasledovnými 
údajmi:
 označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 číslo zmluvy
 číslo faktúry
 dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry 
 označenie peňažného ústavu a číslo účtu (IBAN), na ktorý sa má úhrada poukázať
 celkovú fakturovanú sumu diela
 označenie predmetu , ktorý vykonávateľ vykonáva pre objednávateľa
 pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

7.4.  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5.  V prípade,  že  faktúra  nebude  obsahovať  náležitosti  uvedené  v bode  7.3  tejto  zmluvy,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.

Čl. VIII
Vzájomné spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán

8.1 .  Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  počas  realizácie  výkonu  občasného  AD  poskytne
vykonávateľovi  v nevyhnutnom  rozsahu  potrebné  spolupôsobenie  spočívajúce  najmä
v odovzdaní  doplňujúcich  údajov,  upresnení  podkladov,  vyjadrení  a  stanovísk
objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie
poskytne vykonávateľovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho vyžiadania. V osobitných
prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.

8.2 .  Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou,  v súlade  so všeobecnými záväznými  predpismi,  s príslušnými právnymi
predpismi,  platnými  technickými  normami,  podmienkami  tejto  zmluvy  a v súlade  so
záujmami a pokynmi objednávateľa.
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8.3 . Vykonávateľ sa zaväzuje pri  plnení predmetu zmluvy dodržiavať rozhodnutia  a záväzné
stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií a ostatných účastníkov súvisiace s
realizáciou expozície. 

Čl. IX
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

9.1.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  porušenie  zmluvných  povinností  a náhrada  škody  budú
riešené v zmysle ustanovení § 365 – 386 zákona Obchodného zákonníka.

Čl. X
Zmluvná pokuta

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

10.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

Čl. XI
Ostatné ustanovenia

11.1  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  pristúpia  na  zmenu  záväzku  formou  písomných
dodatkov v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové údaje a podklady
rozhodujúce  pre  uzavretie  tejto  zmluvy  a ak  vzniknú  nové  požiadavky  objednávateľa
s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.

11.2 Objednávateľa  zastupuje : PhDr. Bc. M.  Bekessová, riaditeľka

11.3  Vykonávateľa  občasného  AD  zastupuje  :  Ing.  arch.  V.  Šimkovič,  autorizovaný
architekt

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

12.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov k zmluve,
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2 K návrhom dodatkov k tejto  zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť  písomne
v lehote do 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
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12.3  Na  právne  vzťahy  osobitne  neupravené  touto  zmluvou  sa  vzťahujú  príslušné
ustanovenia  Obchodného  zákonníka,  podporné  ustanovenia  Občianskeho  zákonníka
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

12.4 Zmluvné strany  vyhlasujú, že majú vedomosť o skutočnosti,  že predmet zmluvy je
chránený právom duševného vlastníctva, najmä zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach  súvisiacich  s autorským  právom  (  autorský  zákon  )  a preto  sa  objednávateľ
zaväzuje dodržiavať autorské práva vykonávateľa.

12.5 Zmluva  nadobúda platnosť  dňom podpisu oboma zmluvnými  stranami  a účinnosť
v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov,  t.  j.  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v
Centrálnom registri zmlúv.

12.6 Zmluva je  vyhotovená v štyroch  rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po
podpise dva obdrží vykonávateľ a dva objednávateľ.

12.7 Súčasť tejto zmluvy tvorí príloha č. 1 

 Príloha č. 1   Cena za vykonávanie občasného autorského dozoru

       12.8 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy,
budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním
riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavierajú ju podľa ich pravej a slobodnej vôle,
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

ZA  OBJEDNÁVATEĽA ZA  VYKONÁVATEĽA

podpis: ............................................ podpis: ............................................

meno:          PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová meno: Ing. arch. Vladimír Šimkovič
                   

dátum:        V Poprade, 10. 6. 2022              dátum: V Bratislave, 15. 6. 2022

.............................................                            .............................................
pečiatka                           pečiatka

podpis: ............................................

meno: Ing. arch. Márius Žitňanský 

dátum: V Bratislave, 15. 6. 2022

                               .............................................
                             pečiatka
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Príloha č. 1 :
Cena za občasný autorský dozor - Realizačný projekt expozície – Knieža z Popradu a jeho hrobka 
Stupeň: AD
Miesto realizácie: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Použité hlavné termíny a ich obsah je podľa cenníka UNIKA – kapitola 4.  

Návrh ceny za AD je  uvádzaný bez DPH ako konečný, tzn. s DPH=0
Predpokladá sa fyzická návšteva stavby  počas realizácie - najmenej jedenkrát za tri týždne na výzvu 
investora/ objednávateľa
Konzultácia internetom  počas realizácie – 1x týždenne na výzvu investora/objednávateľa 
Naviac výkony podľa výzvy budú fakturované nad rámec zmluvy podľa cenníka UNIKA.

Podklad pre výpočet ceny občasného autorského dozoru  - časť interiér :
Podkladom pre výpočet ceny je predmetná riešená plocha v m2 ako súčet plôch podláh, stien 
a podhľadov. 
Výpočet podľa miestností – podlaha, strop, steny, súčet.
001 90 90 100 280
106 62,7 62,7 128 253,4
107 79,1 79,1 150 308,2
108 120,8 120,8 171 412,6
110 54,7 54,7 118,4 227,8
111 61,8 61,8 128 251,6
Spolu 469,1 469,1 795,4 1733,6

Pásmo náročnosti IV.  – Budovy s nadpriemernými požiadavkami – tabuľka 16
Merná jednotka m2 – min – max – zvýšený stred
1000 m2 15294 18760 17027
1750 m2 27700 = 100%
2000 m2 22458 27600 25029

Výkonová fáza 
AD Interiér
Fakturačná jednotka - autorský dozor (AD)  interiéru počas realizácie       1671 €
Autorský dozor sa týka dozoru interiérovej časti realizácie vrátane grafického spracovania expozície.

AD Stavebná časť 
Podklad pre výpočet ceny občasného autorského dozoru  stavebnej časti – profesie VZT, Elektro
Rozšírenie o naviac výkony profesií navrhovaných úprav stavebnej časti  expozície - interiéru 
Elektroinštalácia, osvetlenie, slaboprúd, Vzduchotechnika, Projekčná technika a ozvučenie, 
Pokiaľ nebude odborný projektant investorom vyzvaný, táto čiastka sa nebude fakturovať.
Fakturačná jednotka                autorský dozor (AD)  úprav stavebnej časti expozície 800 €

Rekapitulácia
AD – časť interiér            1671 €
AD – stavebná časť              800 € 
Spolu za dielo :                                           2471 € 
cena je  uvedená ako konečná, tzn. s DPH = 0%

Dátum a podpis zhotoviteľa:
Bratislava, 15.6.2022
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