
Zmluva o dielo . 2012/01 
 

na vypracovanie projektových prác 
uzatvorená pod a § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákon . 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov/ 
 

l. 1 Zmluvné strany 
 
1.1. Objednávate :  Istra Centrum, centrum pre vo ný as                                       
    Hradištná 43 
    841 07 Bratislava 
    Slovenská republika 

I O:    308 104 93 
DI :    2020908208 
.ú tu:    20334032/0200 

Zastúpené:   Rastislav Šimkovi , riadite  
    
1.2. Zhotovite :  Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín 
    Hradištná 27 
    841 07 Bratislava 
  I O:   400 97 111 
  DI :   1045968066 
  
 ktoré sa pre prípad, že ich záväzkový vz ah nespadá pod záväzkové vz ahy uvedené v ustanov. § 261 
Obchodného zákonníka dohodli, v súlade s ust. § 262 ods. 1, že ich záväzkový vz ah sa bude riadi  
Obchodným zákonníkom. 
 

l. 2 Predmet zmluvy 
 
2.1. Zhotovite ' sa zaväzuje zhotovi ' pre objednávate a dielo „PREmenüDNV II – architektonická 
iniciatíva – výstava architektonických návrhov a vízii pre Devínsku Novú Ves“, v danom rozsahu, 
forme a asovom plnení, ktoré sú uvedené v tejto zmluve nižšie, v l. 3 a 5. 
2.2. Objednávate  sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevzia  a zaplati  za 
dielo dohodnutú cenu pod a platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
2.3. Predmet zmluvy bude vykonaný zhotovite om formou služby a odborných prác, na svoj náklad 
a nebezpe ie, ako i pod a podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne a v as, bez vád 
a nedorobkov, zhotovené dielo odovzda  objednávate ovi. 
 

l. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 
 
3.1. Zhotovite  zabezpe í spracovanie predmetu zmluvy v nasledovnom rozsahu: 
 
- koncep ná príprava a organizácia architektonickej iniciatívy /4 brainstormingy, 2 workshopy/ 
- architektonické riešenia jednotlivých lokalít 
- návrh a inštalácia výstavy 
- organizácia prednáškových cyklov /4 prednášky - 4 témy/ 
 
3.2   Architektonická výstava – návrhy budú dodaná formou vo formáte PDF /700x1000mm/. 
 

l. 4   Spolupôsobenie objednávate a  
 
4.1.  Objednávate  sa zaväzuje, že zabezpe í zhotovite ovi k podpisu zmluvy potrebné materiálne 
a priestorové zabezpe enie súvisiace s vyhotovením diela uvedeného v predmete tejto zmluvy. 
       

l. 5   as plnenia 
 
5.1. Zhotovite  sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, dodá v tomto termíne: 

11.5.2012 
 
 



l. 6   Cena  predmetu plnenia a platobné podmienky 
 
6.1.  Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom . 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej 
vyhlášky . 87/1996 na celkovej cene predmetu plnenia vo výške 1206,- € sDPH, slovom: 

tisícdvestošes  eur 

 
Zhotovite  vyhlasuje, že nie je platcom DPH. 
 
6.2. Práca bude fakturovaná po splnení a odovzdaní diela v dohodnutom rozsahu 
6.3. Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry, bankovým príkazom. 
6.4.  Faktúra je splatná 14 dní odo d a doru enia objednávate ovi.Musí mat' predpísané náležitosti: 

a) ozna enie "faktúra" a jej íslo, 
b) identifika né údaje objednávate a a zhotovite a (I O, DI , OP, R , sídlo),  
c) ozna enie banky a íslo ú tu, na ktorý sa má plati ' (VUB banka, 2427482351/0200) 
d) íslo zmluvy a ozna enie fakturovanej asti diela, 
e) de  vystavenia, odoslania faktúry, lehotu splatnosti, faktura né obdobie, fakturovanú sumu 
g) náležitosti pre ú ely dane z pridanej hodnoty, 
h) objednávate om potvrdený doklad o prevzatí diela  
j) pe iatka a podpis. 

6.5. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. 
 

l. 7   Záruka, zodpovednos ' za vady, kvalita 
 
7.1.  Zhotovite ' vyhlasuje, že dielo vymedzené v l. 2 tejto zmluvy bude vyhotovené v súlade s 
dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, bude ma  vlastnosti dohodnuté touto. 
7.2. Dielo má vady ak:    
  – nie je dodané v požadovanej kvalite,    
  – nie je vykonané v celom rozsahu,    
7.3.  Drobné nedostatky, s výnimkou vád uvedených v bode 7.2. tohoto lánku sa nepovažujú za 
vady diela a nebránia splneniu záväzku ak ich zhotovite  odstráni do 7 pracovných dní po výzve 
objednávate a.  
7.4.  Záru ná Iehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov. Záru ná lehota 
za ína plynú  d om odovzdania predmetu plnenia v zmysle bodu 3.1.4. tejto zmluvy. 
7.5.  Zárukou preberá zhotovite  záväzok, že predmet diela bude po as záru nej Iehoty spôsobilý 
na použitie na dohodnutý ú el a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 
 

l. 8   Prechod vlastníctva 
 
8.1.  Honorár je zárove  aj honorárom za udelenie súhlasu - výhradnej licencie resp. sublicencie v 
zmysle § 21 Autorského zákona, ako aj teritoriálne neobmedzenej licencie, resp. sublicencie na 
použitie diela na dohodnutý  ú el.  
8.2. Dielo, resp. jeho as , je vlastníctvom zhotovite a až do d a uhradenia celej iastky 
dohodnutej zmluvnými stranami za vyhotovenie diela, resp. danej asti diela. Predmetné dielo 
podlieha Autorskému zákonu. 
 

l. 9  alšie zmluvné dohody  
 
9.1 Zhotovite  vyhlasuje, že má oprávnenie /odbornú spôsobilos / na výkon v rozsahu tejto 
zmluvy. Ak objednávate  o to požiada, je zhotovite  povinný umožni  mu nahliadnu  do týchto 
oprávnení. 
 

l. 10  Odstúpenie od zmluvy 
 
10.1.   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 odstúpi , pokia  to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbyto ného odkladu, najneskôr 
však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 
10.2.  Pre ur enie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pe iatky odoslania oznámenia. 
10.3.  Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností na alej trvá, 
alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpi , môže od zmluvy odstúpi  len spôsobom pre 



nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 
10.4.  Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví na dodato né plnenie 
dodato nú lehotu, vzniká jej právo odstúpi  od zmluvy po uplynutí dodato nej lehoty. 
 

l. 11  Závere né ustanovenia 
 
11.1.  Na vz ahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ou výslovne 
neupravené, sa vz ahujú príslušné ustanovenia Obchodného zák. najmä ust. § 536 a násl. 
Obchodného zák. a súvisiacich právnych predpisov. 
11.3.  Matrice a digitálne informácie zostávajú archivované u zhotovite a. 
11.4.  Zmeny a doplnky obsahu zmluvy, vyvolané objektívnymi skuto nos ami a novými 
podmienkami, možno uskuto ni  len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, 
inak je zmena i doplnenie neplatné. 
11.5.  Zmluva nadobúda ú innos  dohodou o celom jej obsahu. 
11.6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne pre ítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 
11.7.  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávate a, dva pre zhotovite a. 
 
 
 
 
 
V Bratislave d a        V Bratislave d a 
 
 
 
 
za zhotovitel'a         za objednávatel'a 


