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Císlo zmluvy objednávatel'a:

Zmluva
uzatvorená
nasledujúcich

Císlo zmluvy zhotovitel'a:

003/PC-FA/2009

o dielo·

podra ustanovení

zákona c. 513/1991

§ 536

a

Zb. ObchodnétJo

zákonníka

Clánok 1
Zmluvné strany.
1. Objednávatel':

Mesto Sládkovicovo

ICO:

00306177

DIC:

2021006746

zastúpený:

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Bankové spojenie:

VÚB

Císlo úctu:

10828132/0200

Splnomocnenci

pre vecné a obchodné

rokovanie

vo veciach zmluvných:

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Tel.:

031/7822712

e-mail:

pri m ator@sladkovícovo.sk

vo veciach odborných:

Eva Sudová

Tel.:

0905863495
Fakulta architektúry

STU v Bratislave

PC-ARCH

2. Zhotovitel':

Námestie Slobody 19
81245 Bratislava
ICO:

00397687

DIC:

SK 2021802937

zastúpený:

Doc. Ing. arch. Lubica Vitková, Ph8., dekan ka

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Císlo úctu:

7000081930/8180

Splnomocnenci

pre vecné a obchodné

vo veciach zmluvných a

rokovanie

Bohumil Halinkovic, vedúci PC ARCH

technických:
vo veciach odborných:

Doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Tel.:
e-mail:

ha linkovic@fa.stuba.sk

Clánok 2
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom

zmluvy je spracovanie

zadania pre študentov

inžinierskeho

architektonickej

štúdie využitia

stupna štúdia, odboru architektúra,

objektu

bývalej sýpky v Sládkovicove,

zamerania M,

FA STU v Bratislave.

formou

2.2. Zhotovitel
dohodnutých

sa zaväzuje, že vypracuje

a objednávatel'ovi

odovzdá

predmet zmluvy v rozsahu a forme, za podmienok

v zmluve.

2.3. Objednávatel

sa zaväzuje,

zhotovitel'ovi dohodnuté

že predmet zmluvy prevezme

a zaplatí z.a jeho zhotovenie

dohodnutú

cenu

a poskytne

spolupôsobenie.

..

Clánok 3
Rozsah spracovania
3.1. Rozsah spracovania

každej samostatnej

štúdie:

- pôdorysné riešenie všetkých podlaží so zariadením v grafickej podrobnosti
- pohl'ady exteriéru v grafickej podrobnosti

mierky 1:50

mierky 1 :50

- rezopohl'ady so zobrazeným interiérom v grafickej podrobnosti mierky 1:50
- vybratý detail stavebného interiéru v grafickej podrobnosti mierky 1:5
- priestorové zobrazenia

interiéru

Clánok 4
Forma spracovania
4.1. Forma spracovania

každej samostatnej

štúdie:

- digitálna verzia na CD nosici s obrázkami vo formáte jpg., pdf.
- tlacená verzia projektu portfólio formátu 700x1 000 mm

Clánok 5
Podmienky zmluvy

5.1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že predmet zmluvy vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost.
5.2. Zhotovitel' zodpovedá

za to, že odovzdaný

predmet zmluvy je bez vecných a právnych nedostatkov.

Clánok 6
Termín a spôsob plnenia

,;.

.

6.1. Zhotovitel

, .~.,.', .
;~..

sa zaväzuje zhotovit a dodat dielo v termíne 27.05.2011.
."; . :~-- ',,:

Clánok 7
Poskytnutie podkladov a spolupôsobenie
7.1. Poskytnutie

podkladov bude zabezpecené

7.2. Objednávatel'
rozsahu

najneskôr

sa zaväzuje

objednávatel'om.

pocas plnenia predmetu zmluvy poskytnút

do 3 dní od jeho vyžiadania,

vyjadreni a stanovísk,

objednávatel'a

spocívajúce

zhotovitelovi

v odovzdaní

doplnujúcich

spolupôsobenie
údajov,

v nevyhnutnom

spresnení

podkladov,

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Clánok 8
Cena diela a platobné podmienky
8.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade zo zákonom NR SR C. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien
a dodatkov na zmluvnej cene vo výške: 2.000,-€
Slovom: dvetisíc eur
8.2. Podkladom pre fakturáciu

bude preberací protokol objednávatel'a

podpísaný oprávnenými

stranami.

l;:

,

8.3. Zmluvné
záväzkov:

strany sa dohodli

- v prípade omeškania

na týchto

pokutách

objednávatel'a

a penalizácii

za neplnenie

že zhotovitel' nedodrží

v plnenízmluyných
.

s úhradou faktúry uplatní zhotovitel' vociobjednávatel'ovi

výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny za každý den omeškania,
- v prípade,

resp. omeškanie

dohodnuté

termíny,

zmluvnú pokutu vo

,',

objednávatel'

uplatní voci zhotovitel'ovi

zmluvnúp6kutu

vo

výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny za každý den omeškania.

Clánok 9
Zodpovednost
9.1. Objednávatel'

za vady

má právo prezriet dodaný predmet zmluvy v lehote 15 pracovných

V prípade, ak odovzdané

dielo má zjavné vady, ktoré neumožnujú

dní od odovzdania

dielo riadne využit,

objednávatel'

spracovatel'om.

má právo predmet

zmluvy, resp. jeho cast, v tejto lehote vrátit zhotovitel'ovi
na prepracovanie
alebo dopracovanie.
Po potvrdení
objednávatel'om v preberacom protokole, že dielo prijíma, za posledný den omeškania sa považuje den odovzdania
opraveného

diela.

'o

9.2. Ostatné vady má právo reklamovat
9.3. Objednávatel'

objednávatel'

vtedy, ak boli spôsobené

má pri vadnom plnení právo na bezplatné odstránenie

v termíne dohodnutom

s objednávatel'om,

9.4. Zhotovitel' má právo reklamovat
potrebný na odstránenie

podkladov.

povinností zhbtovitel'a.

vád. Zhotovitel' sa zaväzuje odstránit

najneskôr jeden mesiac od písomného

vady alebo neúplnost

vád podkladov

porušením

tieto vady

uplatnenia reklamácie.

Túto reklamáciu

uplatní písomnu formou. O cas

sa predížia dohodnuté termíny dodania predmetu zmluvy.

Clánok 10
Autorské

10.1. Dielo, ktoré je výsledkom
nakladat,

pri dodržaní

propagacných,

pedagogických,

10.2. V prípade rozhodnutia
zákona.
10.3. Odovzdaním

zmluvného

autorských

práva a využitie diela

vztahu,

je vlastníctvom

práv zhotovitel'a.

vedecko-výskumných

o aplikovani

Zhotovitel'

objednávatel'a

má právo využit

a evaluacných

návrhu do realizácie bude objednávatel'

autora, k comu vyhlasovatel'

Objednávatel'ovi

nepotrebuje

má výhradné

právo', s ním
vo svojich

aktivitách s uvedením citácie objednávatel'a.

návrhov vyslovuje zhotovitel' súhlas s bezodplatnou

návrhov v rámci propagácie výsledkov.

a tento

dielo ako svoju referenciu

postupovat

reprodukciou,

v zmysle autorského

zverejnením

sa priznáva právo na uverejnenie

a vystavením

prác s uvedením

svojich

príslušného

autorov súhlas.

Clánok 11
Všeobecné
11.1. Jednotlivé
dodatkami.

ustanovenia

podmienky

zmluvy sa môžu menit prípadne zrušit obojstrannou

11.2. Zmluvné strany súhlasia, že zmluvu je možné ukoncit vzájomnou

dohodou zmluvných

dohodou, ktorej súcastou

strán písomnými

bude vzájomne financné

vyrovnanie.
11.3. V prípade vážneho
odstúpenie

od zmluvy

v dohodnutých
11.4.

zmluvných

povinnosti

vztahov

úhrady

za

zo strany zhotovitel'a,

rozpracovanost.

má objednávatel'

Za vážne

neplnenie

právo na jednostranné
sa

považuje

omeškanie

termínoch viac ako 30 dní.

V prípade,

rozpracované

neplnenia
bez

že objednávatel'

k dohodnutému

dnu prerušenia,

z dôvodov

dnu prerušenia,

a to podielom z dohodnutej

predmete zmluvy budú riešené v dodatkoch
11.5. Pre právne vztahy
všeobecne záväzných

zmluvou

zvlášt

právnych predpisov.

na svojej
fakturovat

strane

požiada

vo výške vzájomne

ceny predmetu

o prerušenie
dohodnutého

prác,

bude

zhotovitel'

práce

rozsahu prác vykonaných

zmluvy podl'a bodu 8.1 .. Podmienky

pokracovania

ku

prác na

zmluvy.

neupravené

platia príslušné

ustanovenia

Obchodného

zákonníka

a ostatných

11.6. Zmluva je vyhotovená

štyroch prvopisoch,

z ktorých dve obdrží objednávatel'

a dve zhotovitel'.

Každý z exemplárov

zmluvy má platnost originálu.

Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane príloh pred jej podpisom precítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz
toto pripájajú svoje podpisy.

V Sládkovicove,

dna: 17.2.2011P

Bratislave, dna:

17MAR.

Z011 .

Za zhotovitel'a:

dekanka

FA STU

:t

-~; . '".
'_."

