Zmluva o dielo č. MAGTS 1600189
na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu
„NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické
zabezpečenie odkrytých architektúr
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1

OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
BIC:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481
2020372596
CEKOSKBX
SK37 7500 0000 0000 2592 5413

ZASTÚPENÝ:

Generálnym investorom Bratislavy
na základe plnej moci zo dňa 27.01.2016
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
−
vo veciach technických:
IČO:
Telefón:
Fax:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka
00 698 393
02/593 56 703
02/593 56 792
gib@gib.sk
a

1.2

ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

PRODIS+
Tvarožkova 17, 811 03 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 107109/B, dňa 29.10.2015
Ing. Vladimír Kohút, konateľ

Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
− vo veciach zmluvných:
Ing. Vladimír Kohút
− vo veciach technických:
Ing. Vladimír Kohút
IČO:
50 020 595
DIČ:
212 015 89 75
IČ DPH:
nie je platca DPH
BIC:
TATRSKBX
IBAN:
SK66 1100 0000 0029 4401 2075
Telefón:
+421 903 425 242
Fax:
kohut@prodis.sk
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej aj ako „zmluvné strany“)
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Čl. 2
Východiskové podklady a údaje
2.1

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby –
zhotovenie projektovej dokumentácie statického zabezpečenia a výkon občasného
odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.3 tohto článku. Rozsah a obsah
predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na
spracovanie ponuky.

2.2

Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky
s nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávanej postupom podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní.

2.3

Východiskové údaje:
2.3.1 Názov stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti,
II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr
2.3.2 Miesto stavby: Mestská časť Bratislava - Devín
2.3.3 Stavebník:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
Generálnym investorom Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava
(ďalej len „stavba“)

Čl. 3
Predmet zmluvy
3.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že podľa podmienok stanovených touto
zmluvou pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy,
takto zhotovené dielo mu odovzdá a udelí objednávateľovi súhlas na jeho používanie
v zmysle tejto zmluvy a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané
činnosti.

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady
vypracovať riadne a včas dielo:
a) zameranie – zdokumentovanie statickým zabezpečením dotknutých častí stavby a to
hradného brala a odkrytých nedostupných častí opevnenia horného hradu, ktoré je
potrebné ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie statického
zabezpečenia (ďalej len „zameranie“), ktorá je uvedená v bode 3.2 písm. b) tohto
článku,
b) projektovú dokumentáciu statického zabezpečenia s podrobnosťou realizačného
projektu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti,
II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr (ďalej aj ako „DSZ“)
podľa predložených súťažných podkladov, v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a DSZ objednávateľovi odovzdať bez technických a právnych chýb,
c) vykonať občasný odborný autorský dohľad projektanta na stavbu (ďalej len „AD“)
v rozsahu dohodnutom s objednávateľom v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy.
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3.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedenú DSZ prerokovať s objednávateľom, pričom výsledok
každého takéhoto prerokovania podlieha súhlasu objednávateľa s predloženým návrhom
DSZ.

3.4

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku 6 tejto zmluvy.

Čl. 4
Obsah a rozsah diela
4.1

Obsah a rozsah diela podľa Čl. 3 tejto zmluvy je bližšie špecifikovaný v súťažných
podkladoch, obsiahnutých v Prílohe č. 1 „Projektová dokumentácia statického
zabezpečenia s podrobnosťou realizačného projektu“, v Prílohe č. 2 „Výkon občasného
odborného autorského dohľadu“ a v Prílohe č. 3 „Rekapitulácia ceny a špecifikácia
projektových prác a služieb“ tejto zmluvy.

4.2

Počty vyhotovení zamerania, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci
dohodnutej ceny sú nasledovné :
v 6-tich exemplároch v tlači, 2 x na CD ako PDF
dokumentácia a 1x na CD vo formáte .dwg

4.3

Projektová dokumentácia statického zabezpečenia s podrobnosťou realizačného
projektu (DSZ) v obsahu a rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy:
dokumentácia častí A. –E.
v 6-tich exemplároch v tlači, 2 x na CD ako PDF
dokumentácia (súťažné podklady pre tender na
realizáciu stavby) a 1x na CD vo formáte .dwg
dokumentácia časti F.
− kontrolný rozpočet
v 2-och exemplároch v tlači, 2 x na CD
− neocenený výkaz výmer
v 2-och exemplároch v tlači a 2 x na CD

4.4

Rozsah a obsah výkonu AD je dohodnutý podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy na 50 hodín
počas realizácie stavby .

4.5

AD bude vykonávaný ako občasný v dohodnutom rozsahu a obsahu počas realizácie
stavby od odovzdania staveniska do riadneho protokolárneho ukončenia stavby. Hodiny
výkonu AD bude zhotoviteľ zapisovať do výkazu podľa skutočne vykonaných hodín, ktoré
zápisy budú podkladom pre fakturáciu vykonaného AD.

Čl. 5
Termíny plnenia
5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje, prerokuje a odovzdá objednávateľovi dielo v obsahu
a rozsahu podľa Čl. 3 a 4 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
5.1.2
DSZ a zameranie
do 05.09.2016,
5.1.3
AD – počas realizácie stavby od odovzdania staveniska do prevzatia dokončenej
stavby objednávateľom

5.2

Termín plnenia – zhotovenie diela bude splnené:
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a) riadnym vypracovaním, súhlasným prerokovaním v rozpracovanosti, odovzdaním
jednotlivých DSZ a zamerania uvedených v Čl. 4 bod 4.2 a 4.3 zmluvy
objednávateľovi a ich prevzatím a potvrdením súpisu predloženej dokumentácie
objednávateľom v lehote uvedenej v bode 5.1 podbod 5.1.2 tohto článku a zároveň
b) riadnym vykonaním AD v dohodnutom rozsahu a obsahu podľa bodov 4.4, 4.5
a Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
5.3

Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo, resp. časť diela v prípade, ak
má vykonané dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

5.4

Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných
strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej
zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. 6
Cena diela
6.1

Cena za dielo je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách)“, v súlade s vyhláškou MF SR
č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je
záväzná. Cena je uvedená na dve desatinné miesta v eurách. Do ceny sú premietnuté len
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na
vykonanie diela.

6.2

Cena diela:
Cena bez DPH
20% DPH
Cena celkom vrátane DPH
Slovom: Dvanásťtisícdeväťstodvadsať EUR 00/100,
z toho:
6.2.1 Zameranie:
Cena bez DPH
20% DPH
Cena zamerania celkom vrátane DPH
6.2.2 DSZ:
Cena bez DPH
20% DPH
Cena DSZ celkom vrátane DPH
6.2.3 AD:
Cena bez DPH
20% DPH
Cena AD celkom vrátane DPH

12 920,00 €
0,00 €
12 920,00 €

3 600,00 €
0,00 €
3 600,00 €
7 820,00 €
0,00 €
7 820,00 €
1 500,00 €
0,00 €
1 500,00 €

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
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6.3

Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je
objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú (ktorá bude reprezentovať
množstvo nerealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom dohodnú na
rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny
ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve a v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Čl. 7
Platobné podmienky
7.1

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu skutočne vypracovaného, súhlasne prerokovaného
a odovzdaného diela a skutočne vykonaného AD zhotoviteľom. Podkladom pre vystavenie
faktúry bude:
a) zhotoviteľom vypracovaný súpis predloženej dokumentácie potvrdený povereným
technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za DSZ
b) zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín AD potvrdený
technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za AD

7.2

Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúry za každú vykonanú a dodanú časť
diela v dvoch rovnopisoch takto:
7.2.1 na 100% z ceny DSZ a zamerania po jej dodaní a skontrolovaní kompletnosti,
7.2.2 za výkon AD po ukončení stavby, a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných
odpracovaných a technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci
dohodnutého rozsahu AD.

7.3

Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane súpisu predloženej dokumentácie podľa
bodu 7.1 tohto článku.

7.4

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich 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. 8
Vzájomné spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán
8.1

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne
zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä
v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk
objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie
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poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je
možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.
8.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení diela 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.

8.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení diela dodržiavať rozhodnutia a záväzné stanoviská
a vyjadrenia orgánov, organizácií a ostatných účastníkov územného a stavebného konania,
prípadne kolaudačného konania a postupovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, jeho vykonávacími vyhláškami a súvisiacimi predpismi.

8.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na
pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať priebežne podľa potreby,
najmenej raz za 7 dní.

8.5

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept časti projektu stavby
(textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), najneskôr 7 dni pred termínom
dodania.

8.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zapracuje do projektovej dokumentácie opodstatnené
pripomienky z prerokovania DSZ (bod 3.3 zmluvy) v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto
zmluvy do termínu plnenia diela. Nesplnenie uvedeného sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných povinností a jeho následky budú riešené v súlade s čl. 11, bod 11.5
tejto zmluvy.

Čl. 9
Záručná doba a zodpovednosť za vady
9.1

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej
dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že dielo bude
zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, riadne a včas a že počas záručnej lehoty bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu
alebo schopnosť jeho využitia.

9.2

Záručná doba na jednotlivé časti diela je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odovzdaním
a prevzatím diela, alebo jeho časti. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho
nástupcu zhotoviteľa.

9.3

V prípade ak má dielo vady, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť
bezplatne odstrániť vady a taktiež zaplatiť objednávateľovi prípadné náklady vzniknuté
v dôsledku tejto vady.

9.4

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
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9.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 9.3 tohto článku do
15 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa.
Čl. 10
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú
riešené v zmysle ustanovení § 365 – 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

Čl. 11
Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy
11.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ
kladie na zhotoviteľa nové požiadavky.
11.2 Zmeny podľa bodu 11.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma
zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve.
11.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy
je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a zabezpečiť dokončenie diela
sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu
takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.
11.4 Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje
zvýšenie ceny určenej v Čl. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka bod 6.2
o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10 percent cenu zmluvne dojednanú. V tomto prípade
je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu
čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu zhotoviteľa.
11.5 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol
písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil. Porušenie zmluvy
podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.

Čl. 12
Sankcie
Zmluvné strany sa dohodli na sankciách za porušenie zmluvných povinností nasledovne:
12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti (oproti záväzku
uvedenom v Čl. 5 tejto zmluvy), je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela alebo z omeškanej časti diela bez DPH za každý deň
omeškania.
12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela oproti lehote uvedenej v zápise
o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
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pokutu vo výške 40 eur (slovom: štyridsať eur) za každý deň omeškania až do dňa,
odstránenia týchto vád a nedorobkov.
12.3 V prípade ak má dielo vady, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť
bezplatne odstrániť vady. Ak v dôsledku takejto vady projektu následne dôjde k zvýšeným
nákladom stavby, bude zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby znášať v plnej výške
úhrady týchto zvýšených nákladov.
12.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy neuhradenej faktúry bez DPH za
každý deň omeškania.
12.5 V prípade uplatňovania sankcií oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej
uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane.

Čl. 13
Ostatné ustanovenia
13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po použití
najneskôr v deň odovzdania diela vráti objednávateľovi.
13.2 Zhotovené dielo alebo jeho časť sa stáva vlastníctvom objednávateľa dňom zaplatenia ceny
podľa ustanovení tejto zmluvy.
13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia
predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom
obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe.
13.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade verejným obstarávateľom predložených žiadostí
záujemcov zákazky na uskutočnenie stavebných prác o vysvetlenie súťažných podkladov
v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní, obratom zašle odpovede na požadované
otázky tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne bezodkladne oznámiť
všetkým záujemcom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Čl. 14
Udelenie licencie
14.1 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon na použitie diela
neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv k dielu
zhotoviteľa.
14.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela obvyklým
spôsobom, najmä na:
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s iným dielom,
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c) zaradenie diela do databázy podľa § 131,
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. vypožičaním,
3. nájmom,
f) uvedenie diela na verejnosti
1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
2. verejným vykonaním diela,
3. verejným prenosom diela.
14.3 Pokiaľ budú autorské práva k dielu prináležať niekomu inému ako zhotoviteľovi, potom
zhotoviteľ zabezpečí všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení
podľa bodu 14.1 a 14.2 tohto článku.
14.4 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi súhlas na použitie diela v rozsahu poskytnutej licencie
treťou osobou.
14.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe.
14.6 Ustanovenia tohto článku platia i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek
dôvodu.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia
15.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených vzostupne
očíslovaných písomných dodatkov k zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
15.2 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.
15.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podporné
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
15.4 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
15.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po
potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
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15.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
• Príloha č. 1 Dokumentácia statického zabezpečenia s podrobnosťou realizačného
projektu – obsah a rozsah
• Príloha č. 2 Výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta – obsah
a rozsah
• Príloha č. 3 Cena projektových prác a služieb
15.8 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 a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú
stranu.
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 03.08.2016

v Bratislave 29.07.2016

.......................v.r. ........................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

........................... v.r.........................
Ing. Vladimír Kohút
konateľ

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

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

Zmluva zverejnená dňa: .....03.08.2016..............
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