
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTU 
uzavretá podľa § 536 anasl. zák. č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ 

medzi 

Objednávateľ: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 

Mesto Senec 
Mierové námestie č. 8. 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
00 305 065 
Dexia Banka Slovensko, a.s. 
č.ú.: 6602827002/5600 

Zhotoviteľ: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Ing. arch. Radovan Daniel 
Hospodárska 57 
917 00 Trnava 
33197792 
1030088950 

VUB a.s., pobočka Trnava 
č. ú. : 1453651257/0200 

za nasledovných podmienok: 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie 11. stupňa 

realizačného projektu s názvom : „Terminál integrovanej dopravy v Senci". 
2. Projektová dokumentácia rieši revitalizáciu prestupného terminálu - verejného 

priestranstva na Železničnej ul. v Scnci. ktorá zahŕňa rekonštrukciu a vybudovanie 
parkovísk, rekonštrukciu chodníkov, osadenie nových osvetlených prístreškov na 
autobusových nástupištiach s inštaláciou mobiliáru ~ lavičky, smetné koše a stojany na 
bicykle, osadenie Centrálnej tabule terminálu a zastávkových tabúľ na nástupištiach. 
inštaláciu kamerového systému a sadové úpravy riešeného územia. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme a zaplatí zhotoviteľovi za jeho 
zhotovenie, resp. za zhotovenie jeho jednotlivých častí, dohodnutú cenu. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví riadne a včas a na \ Iastné nebezpečenstvo sa 
zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v rozsahu . obsahu a za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve podľa požiadaviek objednávateľa. 

II. 
Termíny, spôsob plnenia, spolupôsobenie zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi predmet zmluvy 
od 21.03.2011 do 15.04.2011. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne 
zhotoviteľovi súčinnosť formou konzultácie. Termín konzultácie bude stanovený po 
predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred odovzdaním jednotlivé časti diela na 
schválenie. Objednávateľ je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny alebo doplnenia 
projektu, ktoré je zhotoviteľ povinný bezplatne vykonať podľa pokynov 
objednávateľa. 



4. Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáeiu realizačný projekt v 12 vyhotoveniach 
(originál). 

III. 
Cena diela a jej splatnosť 

Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v sume 13 000,- EUR s 
DPH. ( slovom trinásťtisíc EUR ). 

2. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom ako daňový 
doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej 
odovzdania objednávateľovi. 

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvné strany si dohodli úrok z 
omeškania vo výške 0.05 % z dohodnutej cen\ za každý deň omeškania. 

4. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia zmluvné strany sa dohodli na 
Zmluvnej pokute vo výške 0.1 % z dohodnutej ceny za plnenie. 

IV. 
Zodpovednosť /a vady 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať platné S'IN. všeobecne záväzné právne predpis)' 
platné a účinné na území SR. ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť požiadavkami 
objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania 
obstarávateľovi a ktorých pôvod je v projektovej dokumentácii ním spracovanej. 

3. Oprávnene reklamované vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bez 
zbytočného odkladu v termíne najneskôr do 3 dní oci uplatnenia písomnej reklamácie 
objednávateľom. 

-
V. 

Osobitné ustanovenia 

1. Dielo dodané v zmysle tejto zmluvy objednávateľ použije len pre svoju potrebu a na 
Údely, pre ktoré bolo dielo zhotovené. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, a pred jej podpisom sa 
oboznámili s jej predmetom, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju podpisujú. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba na základe dohody zmluvných strán vo 
forme písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená písomne v štyroch exemplároch. / ktorých dva exempláre 
dostane objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ. 

5. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná nasledujúci deň po jej zverejnení. 

„podpísanú " „podpísané" 


