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ZMLUVA O DIELO č.01-19 

Uzavretá podľa § 536 a príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 
 

  

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ : Obec Rudňany 

so sídlom : Rudňany 234, 053 23 Rudňany 

IČO: 00329533    

DIČ: 2020717842 

Bankové spojenie:    VÚB, a.s., Spišská Nová Ves 

Číslo účtu.:                   SK03 0200 0000 0000 2412 0592 

Štatutárny zástupca : Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce 

Oprávnení rokovať  

- vo veciach zmluvných : Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce 

- vo veciach technických : Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce 

1.2. Zhotoviteľ : Ing. Mojmír Begán 

so sídlom : Slovenská 329/6, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO : 00594008 

DIČ : 2020502528 

IČ DPH : SK2020202528 

Bankové spojenie :  

Číslo účtu :  

Štatutárny zástupca : Ing. Mojmír Begán 

Oprávnený rokovať vo veciach technických:  

ČLÁNOK II. 

PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledku verejného obstarávania, zákazky s názvom - 

Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: 

“Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Obci Rudňany “a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve pre objednávateľa vypracuje tento predmet plnenia :  
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Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania 

stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby, realizáciu stavby pre projekt s názvom: “Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v Obci Rudňany.“  

Predmet zmluvy bude čiastočne financovaný z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného 

regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 a z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené projektové práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie  

dohodnutú sumu a poskytne spracovávateľovi dojednané spolupôsobenie. 

2.3 Dielo bude čiastočne financované   

ČLÁNOK III. 

OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že projektovou dokumentáciou podľa bodu 2.1. je dokumentácia 

stavby v rozsahu:  

a) Architektonická štúdia  

b) Jednostupňový projekt pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby, v rozsahu:  

- A. Sprievodná správa  

- B. Súhrnná technická správa  

- C. Celková situácia stavby  

- D. Dokumentácia stavebných a inžinierskych objektov- stavebná časť  

- E. Celkové náklady stavby, výkaz výmer  

c) Projektové energetické hodnotenie – energetický audit  

Predmetom plnenia je vypracovanie architektonickej štúdie - návrh s dôrazom na dispozičné, prevádzkové, 
konštrukčné a materiálové riešenia stavby s vysvetľujúcim popisom vo vzťahu k účelu stavby, vrátane 
podrobného rozpočtu a kompletnej projektovej dokumentácie vrátane projektového energetického 
hodnotenia, podrobného rozpočtu a výkazu výmer pre vydanie stavebného povolenia, tender zhotovitelia 
stavby, realizáciu stavby pre projekt s názvom “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Obci 
Rudňany.“. Ide o spracovanie materiálov pre potreby prípravy projektového zámeru do výzvy 
Sprostredkovateľského orgánu, Ministerstva zdravotníctva SR, a následne prípravy projektovej dokumentácie 
pre podanie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 - Prioritná 
os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.1, špecifický cieľ 2.1.2 
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy 
IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13. 

Predmetom projektu je rekonštrukcia budovy zdravotného strediska so súpisným číslom 79 postavenej cca. 
v 50-60-tých rokoch minulého storočia na parcele obce, označenej pod parcelným číslom KN C 320/1 
evidované na LV 1 pre katastrálne územie Rudňany.  
Je to dvojpodlažný podpivničený objekt, pričom vstup do budovy z južnej strany je jednopodlažný. 

Z konštrukčného hľadiska ide o murovaný objekt z tvárnic (tehál). Na prízemnom podlaží sú umiestnené tri 

ambulancie, vrátane sociálnych zariadení a zázemia a stredné pole tvorí chodba s čakárňami pacientov. 

Zároveň sa tu nachádza aj obecný nájomný byt so samostatným vchodom z verejného priestranstva 

(parkoviska). Uvedený vchod sa zároveň využíva aj ako vstup do obecného archívu, ktorý sa nachádza 

v suteréne. Je tu jedno dvojramenné schodisko. Prízemnú časť vedľajšieho krídla tvorí čakáreň k pediatrickej 

ambulancií. Vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom vykurovacích telies (plynové gamatky). Na ohrev 

TÚV sa využívajú elektrické ohrievače (bojlery). Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú ambulancie 

stomatológa, priestory, ktoré v minulosti využíval zubný technik (momentálne nevyužívané) a ďalšie dva 
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obecné nájomné byty, vrátane vrátane sociálnych zariadení a zázemia a stredné pole tvorí chodba 

s čakárňami pacientov zároveň sa tu nachádza nevyužitá miestnosť z ktorej je možnosť vstupu na povalu, 

ktorá je momentálne nevyužitá Na budove neboli, okrem výmeny okien a čiastočnej opravy strechy 

prevedené žiadne iné rekonštrukčné práce. Keďže budova má 60-70 rokov, je vo veľmi zlom technickom 

stave – hlavne strecha, podlahy, jednotlivé miestnosti, fasáda ako aj sociálne zariadenia. 

3.2 Práce a výkony neobsiahnuté v predmete plnenia zmluvy :  

- geodetická dokumentácia (polohopisné a výškopisné domeranie),  

- dodávateľská dokumentácia pre výrobnú prípravu stavieb,  

- prieskumné práce (hydrologické, geologické, seizmické a pod.),  

- vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby,  

- správne a iné poplatky,  

- majetkoprávne podklady,  

- dokumentácia potrebná pre preukázanie požadovaných vlastností dodávok (atesty, individuálne  

a komplexné skúšky a pod.).  

ČLÁNOK IV. 

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

4.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické 

normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými 

ku dňu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na 

štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.  

Rozsah spracovania: 

- Spracovanie projektu “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Obci Rudňany“ musí 

zohľadňovať platnú legislatívu, technické normy, Všeobecne záväzné nariadenia Obce Rudňany a iné 

koncepčné materiály týkajúce sa priestranstiev Obce Rudňany. Projekt musí spĺňať všetky technické 

normy, požiarne a hygienické predpisy, musí byť spracovaný podľa stavebného zákona a príslušných 

vykonávacích vyhlášok tak, aby bol spôsobilý na vydanie stavebného povolenia.  

- Navrhované dispozičné riešenie musí byť v súlade s:  

• Opatrením MZ SR z 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o 

minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie 

jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov a 

• Výnosom MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na 

personálne zabezpečenie a materiálno - technické́ vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych 

zariadení,́ uverejnený ́ dňa 28. októbra 2008 v čiastke č. 32-51/2008 Vestníka Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

• so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov 
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• ďalšou platnou legislatívou, ktorú upravujú napr. normy zamerané na energetickú náročnosť 

budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a pod. 

• dokumentami výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 

- Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 

stavebného zákona). Pomôckou je tiež sadzobník UNIKA, kde je štruktúra a rozsah projektovej 

dokumentácie pre jednotlivé stupne zadefinovaná.  

- Budova po rekonštrukcii musí spĺňať opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a musí 

byť plne bezbariérová v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania - projekt spĺňa požiadavky v 

súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívanú 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

4.2. Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a 

termín plnenia, zaväzujú sa zmluvné strany upraviť dodatok k tejto zmluve a termín plnenia vo väzbe 

na zmenu predmetu plnenia.  

4.3. Projekty budú vypracované a odovzdané:  

a) Architektonická štúdia vrátane rozpočtovej časti, v počte 6 ks + 1x na CD nosiči 

b) Kompletná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, tender zhotoviteľa stavby, 

realizáciu stavby v počte 6 ks+ 1x na CD nosiči 

c) Projektové energetické hodnotenie/posudok/energetický audit, v počte 6 ks+ 1x na CD nosiči 

 

ČLÁNOK V. 

ČAS PLNENIA 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. III. 

tejto zmluvy v termíne:  

a) Architektonickú štúdiu vrátane rozpočtu do 15.12.2019  

b) Projektovú dokumentáciu do 60 dní od účinnosti zmluvy 

c) Projektové energetické hodnotenie – energetický audit do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy  

5.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho spolupôsobenia objednávateľa, dojednaného v 

tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v 

omeškaní so splnením povinnosti povinný dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.  

5.3. Predmet plnenia podľa čl. III. je splnený osobným odovzdaním jednotlivých častí projektovej 

dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o odovzdaní a prevzatí.  

5.4. V prípade nedodržania termínu doby zhotovenia diela sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej 

pokute vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň z omeškania.  

ČLÁNOK VI. 

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

6.1. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom,  
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na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovažovaní podkladov pre vypracovanie projektových prác, 

doplňujúcich údajov, upresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu 

plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní od jeho 

vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré 

nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. Strany sa môžu dohodnúť, že také práce alebo 

činnosti zabezpečí zhotoviteľ za osobitnú úhradu.  

ČLÁNOK VII. 

CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III., bod 3.1. tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zmien.  

Celková cena za zhotovenie diela činí 24.500,- € bez DPH, k uvedenej cene je pripočítaná DPH vo 

výške 20%, t.zn. 4.900,- €, konečná cena vrátane DPH činí 29.400,- €.  

Cena za zhotovenie jednotlivých častí diela v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy činí:  

a) Architektonická štúdia 4.500,- € bez DPH, DPH 20% t.zn. 900,- €, spolu vrátane DPH 5.400,- €  

b) Projekt. dokumentácia 19.000,- € bez DPH, DPH 20% t.zn. 3.800,- €, spolu vrátane DPH 22.800,- €  

c) Projektové energetické hodnotenie – energetický audit 1000,- € bez DPH, DPH 20% t.zn. 200,- €,  

spolu vrátane DPH 1200,- €  

7.2. Platobné podmienky :  

Objednávateľ uhradí dohodnutú sumu na základe vystavených faktúr zhotoviteľa nasledovne:  

a) sumu 4.500,- € bez DPH do 30 dní od termínu odovzdania architektonickej štúdie  

b) sumu 19.000,- € bez DPH do 30 dní od termínu odovzdania projektu stavby  

c) sumu 1000,- € bez DPH do 30 dní od termínu odovzdania energetického auditu  

ČLÁNOK VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto 

zmluvy, platných STN, vyhlášok, zákonov a vyjadrení verejnoprávnych orgánov.  

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdania objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinností.  

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

8.4. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je 

vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po 

uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.  
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8.5. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zhotoviteľa.  

8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy po stanovenú dobu- záručná doba, bude mať 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba je 60 mesiacov.  

ČLÁNOK IX. 

ZMENA ZÁVÄZKU 

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy 

zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo uplatní nové požiadavky na 

zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmeny vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením 

jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve.  

9.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 14 dní od 

odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich 

požiadala súd o rozhodnutie.  

9.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že povinná strana uhradí oprávnenej strane náklady v 

preukázateľnej výške na vykonané práce, ktoré vznikli zhotoviteľovi tým, že objednávateľ ani v 

dodatočnej lehote, primeranej záväzku, určenej zhotoviteľom, nesplnil svoju povinnosť poskytnúť 

spolupôsobenie v dojednanom rozsahu a zhotoviteľ na základe toho od zmluvy odstúpil.  

9. 4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 

jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.  

ČLÁNOK X. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA FINANCOVANIA Z FONDOV EURÓPSKEHO 

SPOLOČENSTVA 

10.1. Zhotoviteľ/Poskytovateľ/Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 

dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

c) Úrad vládneho auditu, 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

e) Kontrolné orgány Európskej únie, 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;  

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

ČLÁNOK XI. 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo- predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely, vyplývajúce 

z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám je 

podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ projekt na iné účely, ako 

vyplýva z tejto zmluvy bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal 

celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal.  

11.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený zhotoviteľovi. 

Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Zmluva je platná odo dňa podpisu oboma 

zmluvnými stranami, s účinnosťou jeden deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

11.3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve 

vyhotovenia.  

 

V Rudňanoch, dňa ......................    V Spišskej Novej Vsi, dňa  

 

.......................................................................   ...................................................................... 

objednávateľ       zhotoviteľ  

Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce   Ing. Mojmír Begán 


