
Zmluva o dielo
covanle jektovej dokumentácie stavby

I. ZMLU\'NÉ STRANY
l.1 obj ednávatel' :

1.1.1 Nlázov: obec Ko]ia
1.I'2 zástupc Ida Kmóanová starostka obce
1'1.3 Údaje:: IÖo: o 0308986 D!Ö;2021060734
\.2 Zhotovitel' :

l.2.1 Nt1zov; Ateliér na baSte' s.r'o., 940 01 Nové Zrímky, Komáríanská 57
1'2.2 Zástlpca: lng' arch. Ladislav Baksa. konateI'sPoloÓnosti
l.2'3 Udaje: ICo: ]5 940 02ó Dlc: SK 2022020]]2
obchodni legister oS Nitra ö: l6752ll.J oddiel: Sro
Bankové spojenie : ÓsoB pob. Nové Zámky ó.úétu:40a2394150/7500

II. PREDMET PLNENIA
2.1 Predmet plnenia tejto zmlu\,y je vypracovaaie projektovej dokumentiácie stavby:
2.1.1 pre úöely lrydania stavebného povolenia /$ 9 vyh.Iáiky ö' 453/2ooo Z'z. _ o vykonávaní
niektonich ustanovení stavebného ztákona'l.s podrobnost'ou na realizáciu.
2.2' Skladba projektu: sprievodná a technická správa, tepelno-technické posúdenie
konstrukcii' energetickj posudok, stavebno_tecbnické v.íkesy stavebn]i'ch úprav vrátane
nawhovanej spojovacej chodby, úprava qkuovania, úprava elektlickej instalácie a
bleskozvodu, úprava kuchyne vöítane vodoinstalácia, kanalizácie a odvetrania, úprava
plynovodného potubia, po2iama ochrana, staticki posudok'
K dokumentácii sa spracuje vlkaz vfmer (zadanie) s infonaatívnym lozpoétom.
2.3 Nrázov a miesto stavby: Rekonstrukcia a zateplenie základnej skoly s materskou skolou
Kolta.

uI. ÖAs PLNENIA
3.l Temíny plneniajednotliÚch óastí pledmetu zÍnlurT v kalendlímych dioch (poöítané od
podpísania zmluvy zmluvnimi stranami) 5ú nasledovné:
3. 1' l dokumentácia podl'a bodu 2'1 : 60 dní
3'2 Doddanie öasu plnenia zo strany zhotovitel'a je závislé od adneho a vóasného
spolupósobenia zmlum;ich stnín. Po dobu omeskania objednávatel a s posk}'tnutím
spo]upösobenia nie je áotovitef v omeskaní so splnením záv2tzku.
3'3 objednávatel sa zavözuje, 2e dokonöené dielo prevezme a zaplaÍí za jeho áotovenie
dohodnutu cenu.

IV. CENA
4.1 Cena za áotovenie pIedmetu zmlu'T v rozsahu öl. II' je stanovená dohodou zmlurn;fch
strán v zmysle s 2 zilkom é. 18l1L996 z' z. o cenách a odvodené z cenníka na uróenie
zmluvn;l'ch cien plojektoqfch prác a inZinierckej öinnosti vo \,"istavbe anal)tickou metódou'
Cenaje: 8.120 e+20o/oDPH= 9.744 e
4.2 Cena koresponduje s prcrokovanou cenovou ponukou z 18.3.2011.

v. PLAToBNÉ PoDMIENKY
5.l objednávatel' za áotov€nie diela v zmysle predmefu tejto anlu}y uskutoöní úbÍadu
doiodnutej ceny na základe falfiiry áotovitel'a nasledovne:
5.l'1 v rozpracovanej fáze diela zaplatí objednávatel' 50% dohodnutej ceny na ziiklade
\rystavenej faktury.
5' 1.2 po dokonöení diela pri odovzdaní sa zaplatí z\TsnÍch 50% ceny.



5.2 V p pade, ze dójde k zruseniu alebo odstupeniu od tejto anluvy, poukáze objednávatel'
na zéklade fakfury zhotovitela finanónú éiastku zodpovedajúcu lYnalo2enej práce a
lynaloZen/m nákladom do öasu odstúpenia alebo znrsenia zmlu.'1, pokial takÍo dövod
nastal zo straly objednávatel'a.
5.3 Ak nedöjde k zaplateniu diela' vlastníctvo dokumentácie leprechádza na objednávatela,
teda nemöze byt' podk'ladom ple právne úkony a realiáciu stavby.

vI.vsEoBEcNÉ USTANoVENIA
6.l Hmotni pledmet tejto zroluv)' bude odovzdany objednávatel'ovi v poéte 5 pa.é
grafick]fch rThotovení + cD RoM.
6'2 objednávatel poóas spBcovávania projekfu posk}tne áotovitel'ovi v ne\,yhnutnom
lozsahu spolupósobenie, najmá odovzdá podklady a doklady, ktoÚch potreba vznikla
v priebehu plnenia tejto zmlula. objednávatel' zodpovedá za bezchybnosf podkladov a
dokladov predlo2en;Ích z jeho strany'
ó.3 AutoI projektovej dokumentácie si vyhradzuje právo na obmedzenie zísahu bez súhlasu
do dokument]ície in}im projektantom' Dokumentácia je dielom na kto!é sa vzt'ahujú
ustanovenia zékorÉ é. 618D003 z.z' o auto$kom p!áve a p.ávach súvisiacich s autorskym
plávom (autorck:Í zákon)'
6.4 Ak v súvislosti so zmenou \"ichodiskoÚch podkladov, ktorimi sa bude áotovitel' riadif,
pr{padne injmi skutoónost'ami rrypljvajúcimi zo záljmov objednávatel'a, a ktoré by
svojou povahou mali vpl).v na predmet a temín plnenia, úpravu predmetu, ceny a temínu
sa zaviizuje obj ednávatel' akceptovat'.
6.5 Zhotovitel'si vyhradzuje plávo uréité óasti predmetu diela G}redovsetkjm lpeciálne éasti)
dat' lrykonat' injm odbome spösobilÍm osobám na svoju zodpovednost'.
6-6 AI( by sa nastal zásah lyssej moci do molnosü plnenia tejto zmluvy z hocildo.ej strany,
zmlu\.né strany to p!Ümú a pokiaf bude moZné nalr'bnú vhodné rieSenie.
6.7 Zm|wu je mo2né doplriat' a menit' len Íbrmou písomn;fch dodatkov, podpísan;y'ch
zmluvnllmi stranami.
6.8 Zmluva bo]a stranami pleöítaná a na znak súhlasu sjej celym obsahom podpísaná'
6'9 Táto anluva je'vThotovená vo dvoch exemplríroch, zktorych kúdá st.aía obdrzí po
jednom vj'hotovení '

VII. PRILOHY K ZMLWE
7.l cenová ponuka

VIII. MIEsTo A ÖAs PoDPÍSANIA ZMLUVY
V Kohe dia: 30.3.2011

Ix' slGNATÚRY zMLWNvcH STRÁN
obj ednávatel @od 1.1); Zhotovitel'(bod 1.2):
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