
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ARCHITEKTONICKÝCH SLUŽIEB Č. 2022/19

PODĽA§ 269 ODS. 2 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

uzavretá medzi
objednávateľom architektonických služieb:

Názov spoločnosti: Domov sociálnych služieb v Stropkove
Adresa: Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov
IČO: 00696331,
DIČ: 2020782973
V zastúpení: PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová, riaditeľka
Bankové spojenie: IBAN SK59 8180 0000 0070 0051 4433
(ďalej len „klient")

a 
poskytovateľom architektonických služieb:

Obchodné meno: mkolektiv s.r.o.
Sídlo: Masarykova 2705/11, 080 01, Prešov
IČO: 52907261
DIČ: 2121186694
IČ DPH: neplatiteľ DPH
V zastúpení: Ing. arch. Michal Kacej, konateľ spoločnosti
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39830/P
Bankové spojenie: IBAN SK14 0200 0000 0042 7819 8857
(ďalej len „architekt")

ČLÁNOK 1 - PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je záväzok architekta poskytnúť klientovi architektonické služby v rámci projektu
„Rekonštrukcia priestorov rehabilitačného strediska na zariadenie podporovaného bývania" v rozsahu a v
lehotách dohodnutých touto zmluvou a záväzok klienta prevziať výsledok architektonických služieb a zaplatiť
riadne a včas architektovi dohodnutý honorár za poskytnuté architektonické služby.

ČLÁNOK II -ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY
1. Architektonickými službami sa rozumejú základné, koordinačné a projektové výkony, ktoré sa v rozsahu

objednávky klienta v článku III bod 1 architekt zaväzuje poskytnúť v časovej a vecnej nadväznosti (ďalej len
,,výkonová fáza").

2. Architektonické služby podľa tejto zmluvy architekt poskytuje v súčinnosti a prostredníctvom ďalších
poverených odborne spôsobilých osôb, pričom architekt pri plnení predmetu tejto zmluvy zodpovedá klientovi
za správnu koordináciu ich činnosti.

3. Architekt sa zaväzuje poskytnúť klientovi architektonické služby podľa tejto zmluvy spôsobom a formou, ktorú
požaduje stavebný zákon a slovenské technické normy.

ČLÁNOK III - ROZSAH POSKYTOVANIA ARCHITEKTONICKÝCH SLUŽIEB
1. Klient objednáva tieto výkonové fázy:

a) NÁVRHOVÁ FÁZA-ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
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V rámci návrhovej fázy sa architekt zaväzuje klientovi vypracovať architektonickú štúdiu na základe investičného

zámeru vzájomne odsúhlaseného s klientom a pozostávajúceho z textovej a výkresovej dokumentácie o

urbanistickom, architektonickovýtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom

riešení budúcej stavby, ako aj o jej základných ekonomických parametroch.

Výkresová časť bude obsahovať situáciu osadenia stavby, pôdorysy všetkých podlaží a strechy, priečny rez,
pozdÍžny rez, ortogonálne pohľady a minimálne dve priestorové zobrazenia formou

vizualizácií. Všetky výkresy s výnimkou situácie budú zhotovené v mierke 1 :100 s príslušným

mierkovým zobrazením. Z architektonickej štúdie bude evidentné a jednoznačne

rozlíšiteľné, ktoré konštrukcie sa budú asanovať, ktoré sú novonavrhnuté a ktoré ostanú
nezmenené.

Architektonická štúdia bude odovzdaná v 3 tlačených vyhotoveniach a 3x v elektronickej forme na CD nosiči.

2. Rozsah objednaných architektonických služieb vymedzených v bode 1 tohto článku zmluvy možno meniť len
po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. Rovnako postupujú zmluvné strany, ak
na dosiahnutie účelu tejto zmluvy je potrebné objednať aj ďalšie výkony architekta výslovne neuvedené v
bode 1 tohto článku zmluvy.

ČLÁNOK IV - ČAS POSKYTOVANIA ARCHITEKTONICKÝCH SLUŽIEB
1. Architekt sa zaväzuje poskytovať klientovi architektonické služby, najneskôr v týchto lehotách:

a) NÁVRHOVÁ FÁZA-ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
Architekt sa zaväzuje výkony tejto výkonovej fázy ukončiť najneskôr do 8 týždňov od podpísania zmluvy

2. V priebehu jednotlivých výkonových fáz lehoty v bode 1 tohto článku zmluvy možno meniť len dohodou
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

3. Zmluvnými stranami dohodnuté lehoty neplynú po dobu, v ktorej klient je v omeškaní s riadnym
poskytovaním súčinnosti podľa čl. VII, alebo plnenie architekta je znemožnené prekážkou, ktorú zmluvné
strany nezavinili a nemôžu ju odstrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nich spravodlivo
požadovať.

4. Klient sa zaväzuje vypracovanú projektovú dokumentáciu bez zbytočného odkladu prevziať.
5. Klient sa zaväzuje, že prevezme od architekta aj predčasné plnenie.

ČLÁNOK V - HONORÁR ZA POSKYTNUTÉ ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY
1. Za poskytnuté architektonické služby podľa článku III sa klient zaväzuje riadne a včas zaplatiť architektovi

honorár.
2. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej sume za architektonické služby:

a) NÁVRHOVÁ FÁZA-ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA: 9500€
3. Riadnym ukončením návrhovej fázy zo strany architekta sa klient zaväzuje potvrdiť riadne ukončenie svojím

podpisom v preberacom protokole.
4. Ak po uzavretí tejto zmluvy dôjde k zmene v rozsahu objednaných architektonických služieb alebo k

objednaniu ďalších výkonov architekta podľa článku III. bod 2, zmluvné strany v písomnom dodatku upravia
honorár architekta dohodnutý v tejto zmluve.

ČLÁNOK Vl - PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Klient sa zaväzuje zaplatiť architektovi dohodnutý honorár za architektonickú službu riadne a včas bankovým

prevodom až na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry architektom.
2. Klient je oprávnený vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak odporuje záväzkom architekta podľa tejto zmluvy,

alebo ak neobsahuje náležitosti vyžadované daňovými právnymi predpismi. Odo dň_a oprávneného vrátenia
faktúry klientom neplynie lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením
opravenej faktúry klientovi.

3. Dohodnutý honorár za architektonické služby je splatný do 30 dní od doručenia faktúry klientovi, ak vo
faktúre nie je uvedená dlhšia lehota splatnosti.
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ČLÁNOK VII-SÚČINNOSŤ, DÔVERNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a podklady potrebné

pre riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného
odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre
riadne plnenie tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v
súvislosti s plnením tejto zmluvy a tieto informácie neposkytnúť tretím osobám bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

3. Architekt zodpovedá klientovi za škodu spôsobenú poskytnutím alebo neposkytnutím architektonických
služieb dohodnutých touto zmluvou.

4. Architekt je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť klienta na nevhodnosť podkladov prevzatých od
klienta alebo na nevhodnosť pokynov daných mu klientom na poskytovanie architektonických služieb, ak
architekt mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

5. Architekt nezodpovedá klientovi za vady v poskytnutých architektonických službách, ktoré vznikli v dôsledku
použitia nevhodných podkladov prevzatých od klienta, alebo v dôsledku nevhodných pokynov klienta, ak ich
nevhodnosť architekt nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo na ich nevhodnosť bez
zbytočného odkladu upozornil klienta a klient napriek tomu na ich použití trval.

6. Klient je povinný oznámiť architektovi vady alebo nedostatky v poskytovaných architektonických službách
bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí. Architekt sa zaväzuje odstrániť vady alebo nedostatky v
poskytovaných architektonických službách bez zbytočného odkladu.

ČLÁNOK VIII -AUTORSKÉ PRÁVA
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkresy, správy a iné materiály vypracované architektom pri plnení tejto

zmluvy, ktorých obsahom je architektonické dielo vyjadrené, sú predmetom autorského práva.
2. Výkresy, správy a iné materiály vypracované architektom pri plnení tejto zmluvy, ktorých obsahom je

architektonické dielo vyjadrené, možno použiť len na účel zhotovenia stavby vymedzenej v článku 1. Použitie
na iný účel klientom alebo treťou osobou je možné len na základe písomne uzavretej licenčnej zmluvy s
architektom.

3. Odmena architekta za použitie architektonického diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá do honoráru architekta
podľa článku V.

4. Architekt je oprávnený použiť výkresy, správy, fotografie a iné materiály reprezentujúce architektonické dielo
podľa tejto zmluvy na vlastné marketingové účely, publikovanie a do architektonických súťaží.

5. Použitie architektom pripravených materiálov podľa tejto zmluvy zo strany klienta na účely schvaľovacích
konaní alebo na iné úradné účely sa nepovažuje za porušenie autorských práv.

ČLÁNOK IX - SANKCIE
1. Ak došlo k omeškaniu klienta so zaplatením dohodnutého honoráru architekta podľa článku V je klient

povinný zaplatiť architektovi zmluvnú pokutu v sume 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak sa architekt dostal do omeškania s poskytovaním architektonických služieb podľa tejto zmluvy je architekt

povinný zaplatiť klientovi zmluvnú pokutu v sume 0,05 % za každý deň omeškania z honoráru architekta
dohodnutého v tejto zmluve.

ČLÁNOK X - ZÁNIK ZMLUVY
1. Táto zmluva zaniká splnením predmetu zmluvy.
2. Pred splnením tejto zmluvy môže táto zmluva zaniknúť

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) výpoveďou
c) odstúpením od zmluvy.

3. Architekt je oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu, ak z objektívnych dôvodov, z rozhodnutí štátnych
alebo iných orgánov, alebo z mimoriadnych okolností (vis major), ktoré architekt nemá možnosť ovplyvniť
alebo nemohol predvídať, nemôže ďalej poskytovať architektonické služby podľa tejto zmluvy v dohodnutom
rozsahu, alebo v potrebnej kvalite, alebo v lehotách dohodnutých v tejto zmluve.

4. Klient je oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom
podmienkou výpovede je úplné zaplatenie honoráru architektovi podľa tejto zmluvy v rozsahu uskutočnených
výkonov, ktoré architekt poskytol klientovi do uplynutia výpovednej lehoty.
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5. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany a je 7 dní. Výpovedná lehota začne plynúť odo dňa
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

6. Architekt je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak klient neposkytuje potrebnú súčinnosť podľa článku VII
dlhšie ako 14 dní.

7. Klient je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak architekt neposkytuje architektonické služby v dohodnutom
rozsahu, alebo v potrebnej kvalite alebo v lehotách dohodnutých v tejto zmluve, ak vady v poskytovaných
architektonických službách architekt neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola
poskytnutá.

8. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.

ČLÁNOK XI -ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkresy, správy a iné materiály vypracované architektom pri plnení tejto

zmluvy sú vlastníctvom architekta až do zaplatenia honoráru podľa tejto zmluvy a ich prevzatia klientom.
2. Na práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravených touto zmluvou sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Obchodného zákonníka. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení Obchodného
zákonníka, riešia sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak ich nemožno riešiť ani podľa
Občianskeho zákonníka, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí zachovávaných vo výstavbe.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých architekt obdrží 1 a klient 1.
4. Zmluvu možno meniť alebo dopÍňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

podpisu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, že zmluva nebola uzavretá v

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
zmluvu vlastnoručne podpísali.

\/ Strnnkove dňa 22 09 2022

····································,··············································
PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová, riaditeľka /klient/

/- Ín;_-a;ch. Mi;al Kacej, ~el'
/architekt/
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