
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB  č.        /2022 

na vypracovanie projektovej dokumentácie   
 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ : 

 

         Mesto Leopoldov 

adresa:                               Hlohovská cesta 104/2  

                                          920 41  Leopoldov 

zastúpený :  Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta 

 

IČO :  00312 703 

DIČ:                                  2021268095 

Bankové spojenie :  VÚB  Trnava, pobočka Leopoldov 

Číslo účtu :  272 23 212/0200  

                                           IBAN SK1502000000000027223212 

 

Osoby oprávnené: 

- rokovať vo veciach zmluvných – Mgr. Terézia Kavuliaková     

- rokovať vo veciach technických  – Ing. Kristína Bajtalová    

 

1.2. Poskytovateľ služieb (zhotoviteľ):  

                                         

 f-project s.r.o. 

adresa:                   Mostová 644 

 925 07 Mostová  

 

IČO :       50 026 909                       

   

Bankové spojenie :       

Číslo účtu:                  

 

Osoby oprávnené: 

-  vo veciach zmluvných -    Ing. Kristián Farkaš 

-  vo veciach technických –  Ing. Kristián Farkaš 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Poskytovateľ služieb (ďalej len zhotoviteľ) sa zaväzuje v rozsahu bodu 2.3 tejto zmluvy 

vypracovať projektovú dokumentáciu pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve a riadne a včas ju objednávateľovi odovzdať.  

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s touto zmluvou 

prevziať a zaplatiť za ňu dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

 

Predmetom zmluvy je: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu  

"Výstavba nafukovacej haly a športového EPDM povrchu"  

(ďalej len „projektová dokumentácia“). 



 Rozsah a počet vyhotovení projektovej dokumentácie: 

- celková situácia, pôdorys, rez priečny, rez pozdĺžny, pohľady  

- elektroinštalácia  

- požiarna ochrana 

- sprievodná správa  

- súhrnná technická správa  

- výkaz výmer a rozpočet  

- 6 x v listinnej podobe, 1 x v elektronickej podobe ( .pdf a .dwg formáte)   

 

Východiskové a technické podmienky 

(tieto objednávateľ odovzdá dodávateľovi najneskôr pri podpise zmluvy): 

- Obhliadka so zameraním skutkového stavu 

 

 Projektová dokumentácia bude zhotovená v súlade s podkladmi objednávateľa, ponukou 

zhotoviteľa pri dodržaní všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, ustanovení 

v tejto zmluve a bude sa riadiť východiskovými podkladmi získanými od objednávateľa, 

ako aj vyjadreniami orgánov štátnej správy a všetkých zainteresovaných inštitúcií 

a organizácií. 

 

Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby - odbornú súčinnosť pri 

vysvetľovaní súťažných podkladov v časti týkajúcej sa diela - projektovej dokumentácie 

(žiadosti o vysvetlenia záujemcov, žiadosti o nápravu, žiadosti Úradu pre verejné 

obstarávanie) verejného obstarávania, predmetom ktorého bude uskutočnenie stavebných 

prác podľa dodanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a 

to počas obdobia 4 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej 

dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť s odbornou starostlivosťou na 

základe písomnej, resp. e-mailovej žiadosti objednávateľa, a to v lehote 3 kalendárnych dní 

od jej doručenia. 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje po odovzdaní diela – projektovej dokumentácie aj k vykonávaniu 

odborného autorského dohľadu na stavbe počas realizácie stavby s odbornou 

starostlivosťou v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. a ostatnými platnými právnymi 

predpismi. 

 

2.4 Objednávateľ je oprávnený v priebehu projektových prác aktívne vstupovať do procesu 

tvorby projektovej dokumentácie, prípadne požadovať zmeny v dispozičných riešeniach.  

 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov zapracuje do 

projektovej dokumentácie po prerokovaní s objednávateľom do 7 dní po tom, čo sa o nich 

dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto 

zmluvy bol dodržaný.  

 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou zákazky, 

že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu 

požadovanej projektovej dokumentácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k vypracovaniu projektovej dokumentácie potrebné. 

 

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi projektovej dokumentácie poskytne 

požadovanú súčinnosť počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

 

2.8 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri procese výberového konania na 

dodávateľa prác pred realizáciou diela v teréne. 

 

2.9 Projektovú dokumentáciu zhotoviteľ spracuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Vzhľadom na skutočnosť, že 



realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa tejto investičnej 

akcie verejným obstarávaním, čo znamená, že je možné v projektovej dokumentácii 

uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho 

výrobcu s dodatkom „alebo ekvivalent“. V prípade uvádzania  konkrétneho výrobcu, 

výrobného postupu, značky, patentu, typu… verejný obstarávateľ umožňuje zhotoviteľovi 

investičnej akcie nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom 

technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické 

riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené, a je potrebné, aby pri 

takýchto označeniach bolo uvádzané použitie konkrétneho výrobcu alebo ekvivalentu. 

 

Čl. III 

Kvalita predmetu zákazky 

 

3.1 Projektová dokumentácia musí byť zhotovená v súlade platnými technickými normami 

a nesmie mať žiadne technické nedostatky brániace jej realizácii.  

 

3.2 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie sa zaväzuje predmet zákazky spracovať v súlade so: 

- zákonom č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškami 

MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 232/2002 Z. z. a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov   

- ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, zákon o verejných 

prácach, požiarne predpisy a pod.)  

 

3.3 Projektová dokumentácia bude u vypracovaná minimálne v rozsahu uvedenom 

v sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 

UNIKA 2021-2022, ktorý je nutný pre daný typ stavby.  

 

Čl. IV. 

Čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu na adresu 

objednávateľa v termíne do 2 týždňov od účinnosti zmluvy (ak sa s objednávateľom 

nedohodne inak). Záväzok vykonať dielo je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 

projektovej dokumentácie objednávateľovi v požadovanom rozsahu podľa zmluvy. 

Odovzdaním projektovej dokumentácie sa rozumie osobné odovzdanie projektovej 

dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle s potvrdením o prevzatí.    

       

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodržanie lehoty pre včasné odovzdanie 

diela podľa bodu 4.1. 

 

4.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu zmluvy z dôvodov 

vzniknutých na jeho strane viac ako 7 dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 

4.3, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie 

zmluvy. 

 

4.4 V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním predmetu zmluvy, alebo jej časti v termínoch 

podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu 

v zmysle tejto zmluvy. 

 

4.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením záväzkov z tejto zmluvy môže objednávateľ 

poskytnúť zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani 

v tejto dodatočnej lehote (čo sa považuje za podstatné porušenie zmluvy),  má objednávateľ 

právo odstúpiť od zmluvy.  

 



4.6 V prípade, že sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo 

spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané 

spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa tak, aby mohol dodržať termín 

plnenia podľa bodu 4.1.   

 

4.7 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 

záväzku. 

 

4.8 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 

Čl. V 

Cena diela 

 

5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa cenovej ponuky na vypracovanie 

projektovej dokumentácie (príloha č.1 k zmluve o dielo) vo výške : 

 

5.1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie:  

                                                            

4 500 € (slovom: Štryritisícpäťsto Eur) 

 

         Cestovné náhrady sú zahrnuté do ceny za výkon. Dodávateľ nie je platcom DPH. 

 

5.2 V uvedenej cene sú premietnuté všetky predpokladané vstupné náklady, ktoré je možné pri 

vypracovaní projektovej dokumentácie očakávať.  

 

Čl. VI 

Platobné podmienky 

 

6.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za poskytnutie služby v rozsahu bodu 2.3 tejto zmluvy 

na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového 

dokladu, do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že predložená faktúra 

nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi 

do 14 dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová 

lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry zhotoviteľovi. 

 

6.2 Súčasťou faktúry za vykonané práce bude zmluvnými stranami potvrdený preberací 

protokol.  

 

Čl. VII 

    Zodpovednosť za vady, záruka  

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude vyhotovená v súlade s touto 

zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a bude zodpovedať kvalitatívnym 

požiadavkám stanoveným v platných technických normách. 

 
7.2 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase 

jeho odovzdania objednávateľovi, a ktoré sa prejavia počas trvania záručnej doby.  Záručná 
doba na vypracovanú projektovú dokumentáciu a všetkých jej častí je 36 mesiacov a začína 
plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi bez akýchkoľvek 
vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich 
odstránenia. 

 



7.3 Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, má oprávnenie na všetky činnosti v zmysle zákona 138/1992 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov a je povinný na vyžiadanie objednávateľa toto oprávnenie 
predložiť k nahliadnutiu. 

 
7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ trval 
na ich použití. 

       
7.5 V prípade, že projekt (v grafickej, v textovej časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude 

obsahovať vady, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa projektovej 
dokumentácie bezplatné odstránenie vady a náhradu jemu vzniknutej škody, prípadne 
škody vzniknutej tretím osobám. 

 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť najneskôr do 15 dní po uplatnení 

reklamácie objednávateľom (ak nedôjde k dohode o inom termíne), ku ktorej sa zhotoví 
zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

 
7.7 Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bez 

zbytočného odkladu po jej zistení, v písomnej forme.  
 

Čl. VIII 

Sankcie 
 
8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ 

má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z  ceny diela za každý deň omeškania.  
 
8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnenej faktúry o viac ako 5 dní po 

lehote splatnosti, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania v zákonnej výške. 
 

Čl. IX 

 Licencia  

 

9.1  Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo, miestne a rozsahom neobmedzenú 

licenciu na použitie diela - projektovej dokumentácie vrátane všetkých spôsobov použitia 

uvedených v Autorskom zákone, ako aj inými spôsobmi, najmä: 

a) na použitie a užívanie diela alebo jeho časti na účely súvisiace s činnosťou 

objednávateľa, ako aj rozhodovať o jeho použití, 

b) dielo upravovať, meniť a spracovávať, 

c) vyhotovovať rozmnoženiny a záznamy diela alebo jeho častí, 

d) uskutočniť adaptáciu, usporiadanie alebo akékoľvek iné spracovanie alebo úpravy 

diela, 

e) spájať dielo s inými dielami alebo dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy, 

f) použiť dielo alebo jeho častí na vytvorenie nového diela, 

g) verejne vykonať dielo, zverejniť a rozširovať dielo, 

h) akýmkoľvek iným spôsobom použiť dielo v celom rozsahu majetkových práv, ktoré 

inak prislúchajú autorovi v zmysle ustanovení Autorského zákona. 

(ďalej len „licencia“).  

9.2   Táto licencia sa udeľuje bezodplatne. 

 

9.3  Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že sám neposkytne právo na použitie diela tretím osobám a 

že sa zdrží výkonu svojich ďalších majetkových práv k dielu s výnimkou publikácie diela 

alebo jeho častí na propagačné účely vlastnej činnosti zhotoviteľa či v rámci pedagogickej 

činnosti. 

 



9.4 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi práva podľa tohto článku na dobu trvania jeho 

autorských práv v zmysle Autorského zákona.  

 

9.5 Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu alebo postúpiť udelenú licenciu bez 

predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa. 
 

Čl. X 

Zmena záväzku 
 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pristúpia na zmenu záväzku vo forme písomného dodatku 
v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia zásadné východiskové podklady, 
rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. 

 
10.2 Zhotoviteľ pri odovzdávaní projektovej dokumentácie uvedie v odovzdávacom 

protokole cenu za 1 sadu PD (reprodukčný náklad na jej rozmnoženie) z dôvodu potreby 
prípadného rozmnožovania projektovej dokumentácie v budúcnosti.  

 

Čl. XI 

Odstúpenie od zmluvy 
 

11.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy  

alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 

oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

 

11.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. 
 
11.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy zo strany poskytovateľa služby (zhotoviteľa), pričom za podstatné porušenie 
zmluvy sa považuje najmä ak zhotoviteľ: 

 a)  bude meškať s termínom plnenia viac ako 7 dní 
 b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadne, t. j. v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ 
objednávateľom v priebehu zhotovenia projektovej dokumentácie písomne upozornený 
a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu. 

 c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať práce na vypracovaní 
projektovej dokumentácie, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení 
zmluvy. 

 d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 

 
Čl. XII 

Ostatné ustanovenia 
 

12.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej 
dokumentácie podľa potreby, najmenej raz za 14 dní.  

 
12.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, príslušné 
technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 
podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán i počas prerokovávania v štádiu rozpracovanosti.  

 
12.3   Dohody zmluvných strán, ktoré majú vplyv na predmet, cenu alebo termín splnenia 

záväzku, úprava rozsahu, ceny alebo termínu musí byť riešená formou dodatku k tejto 
zmluve, odsúhlasenom objednávateľom a zhotoviteľom. 

 



12.4  Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať projektovú činnosť v rozsahu článku 
II tejto zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu 
nahliadnuť do tohto oprávnenia. 

 
12.5   Zhotoviteľ vyhlasuje, že v zmysle Zákona č. 138/1992 Z. z.  v znení neskorších predpisov, 

má odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe a že ju majú všetci členovia 
projekčného kolektívu, podieľajúci sa na plnení predmetu zákazky. 

 

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia  
 

13.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne  

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho  

zákonníka. 
 
13.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú časť 
tejto zmluvy. 

 
13.3 Príloha č. 1 – Cenová ponuka poskytovateľa služieb.  
 
13.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ 

obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.   
 
13.5  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej 

zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

 

 

za objednávateľa služieb:                                        za poskytovateľa služieb (zhotoviteľa): 

 

 

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

            Mgr. Terézia Kavuliaková                                     Ing. Kristián Farkaš 

                 primátorka mesta                                               konateľ spoločnosti 

                                                                                                                                                                          

 

V Leopoldove, dňa                             V ..........................., dňa 

 

 

 

 


