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ZMLUVA O DIELO 
(podľa § 536 a nasl. Obchod.ného zákoIUlíka) 

Ct. 1 

Zmluvné strany 

Obec Rudinská 
Rudinská 125, 023 31 Rudina 

Ing. Jozef Švirík 
00314277 
2020553249 

Ecocities, s.r.o. 
Eugena Suchoňa 3 
921 01 Piešťany 
doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ 
Obch. register Okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22807(f 
36860689 
202270n.25 

Čl. II 

Predmet zmluvy 
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok 

a) zhotoviteľa, že vytvorí dielo podľa čl.ma odovzdá ho objednávateľovi 
b) objednávateľa, .že zhotovené dielo prevezme dňom jeho vyhotovenia a zaplatí zaň 

zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V 

Čl. Ul 

Dielo 
(1) Dielom je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie/ ohlásenie stavebnému úradu 

v rozsahu realizačného projektu v rozsahu podľa ust. § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z . z. 

(2) Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je výstavba oddychovej zóny - parku v obci 
Rudinská na pozemkoch s pare. č. 435/4, 435/3. 

(3) Riešenie oddychovej zóny - parku bude zahŕňať riešenie spevnených plôch, chodníkov, mobiliáru, 
zelene a osvetlenia. 

(4) Rámcový obsah projektovej dokumentácie je v Prílohe A, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy. 

(5) Zhotoviteľ di@lo dodá v 6 tlačených vyhotoveniach. 

CI.IV 
Doba vykonávania diela 

(1) Zhotoviteľ odovzdá dielo podľa tejto zmluvy do 30 dní od podpísania tejto zmluvy. 

(2) Zhotoviteľ splní záväzok riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie v rozsahu podľa čl. III 
a jej odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie osobné prevzatie s podpísaním 

preberacieho protokolu. 

Čl. v 
Cena a platobné podmienky 

(1) Cena diela je g200 e, slovom tritisícdvesto E!Ul'. 

-1-



(2) Cena je splatná po odovzdaní celého diela. 

(3) Zhotoviteľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 

(4) Platba prebehne na základe faktúr zhotoviteľa do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

Čl. Vl 
Zmluvné pokuty, zodpovednosť za nedostatky 

(1) V prípade, ak zhotoviteľ nedodá aisť diela v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti diela za každý aj začatý deň omeškania. 

(2) V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený požadovať 
zaplatenie úrokov z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 369 Obchodného zákonníka. 

(3) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy. 

( 4) z.a nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektovej dokumentácie zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

(5) Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi nedostatky diela bez zbytočného odkladu potom, 
čo ich zistí. 

(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky projektovej dokumentácie do 15 dní od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

tL VII 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluvné strany berú na vedomie, že dokumentácia vypracovaná pri plnení tejto zmluvy je 
vlastníctvom zhotoviteľa až do zaplatenia ceny podľa čl. V tejto zmluvy. 

(2) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného 
.?.ákonnfka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

(3) V prípade, ak dôjde k zrušerúu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať cenu v rozsahu podľa miery rozpracovanosti. 

(4) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno 
vyhotovenie a objednávateľ 3 vyhotovenia. 

vRudi~ 
dňa: sf 2.2ó1s 

! 

za objednávateľa: 

In~Joze;~J 
/ za zhotoviteľa: 

doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. 
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PRÍLOHA A 
Zmluvy o dielo č. DR-01/2015 

Špecifikácia obsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v rozsahu realizačného 

projektu 

1. Sprievodná správa so základnými údajmi o stavbe 

2. Súhrnná technická správa, v rozsahu kapitol: 

charakteristika územia stavby 

celkové urbanisticko-architektonické riešenie 

stavebno-technické riešenie stavebných objektov 

dotknuté ochranné pásma a osobitné záujmy 

starostlivosť o životné prostredie 

odpadové hospodárstvo 

protipožiarna ochrana 

podmieňujúce predpoklady výstavby 

zásady organizácie výstavby 

3. Celková situácia stavby v mierke 1:1000 

5. Stavebné výkresy v mierke 1: 500, prípadne 1:250, rezy a detaily v mierke 1: 25, 1:30 

6. Podrobný položkový výkaz výmer podľa stavebných objektov 
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