
Zmluva o dielo 

Príloha Č. 3 výzvy 
Č. z. 232/0PERDFaFEAD/2018 

na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. Č. 5 1 3/ 199 1 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a § 65 zák. č. 185/20 15 Z .z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon") 

(ďalej len "zmluva") 

1.1 Objednávatel': 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DiČ: 
Bankové spojenie: 
!BAN: 
SWIFT/BIC: 

Článok l 
Zmluvné strany 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska Č. 8, 8 12 67 Bratislava 
Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditel' 
a generálny tajomník služobného úradu 
30 79 4 536 
202 1777780 

Zapísaný ako: Rozpočtová organizácia, zriadená na základe zákona Č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a 
služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 

(ďalej len "objednávate I"') 

1.2 Zhotovíte!': 
Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DiČ: 
Bankové spojenie: 
!BAN: 
SWIFT/BIC: 
Zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod reg. číslom: 
(ďalej len "zhotovitel"') 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany") 

1.3. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou 
hodnotou na obstaranie diela s názvom "Vypracovanie projektovej dokumentácie 

účelového rodinného domu pre zabezpečenie starostlivosti v detsk,Ílch domovoch 
so špecializovanými samostatll,Ílmi skupinami pre deti s postihnutím vrátane licencie", 
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ktorý sa vykonal v súlade so zákonom Č. 343/20 15 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom 
obstarávaní"). 

IA. Dielo špecifikované v článku 2 zmluvy sa stane podkladom pre výstavbu účelového 
rodinného domu pre detské domovy v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa a na 
pozemkoch objednávateľa. 

1.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonanie diela podľa článku 2 tejto zmluvy je 
financované zo štátneho rozpočtu a následne refundované z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF), a to z Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP), prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám so 
špecifickým cieľom 2.1. 1 - Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb 
a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately 
(SPODaSK) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podpora rozvoja služieb 
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni s kódom výzvy: IROP -
P02-SC2I I-2017- 17. 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa 
riadne a včas dielo, a to vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby -
účelový rodinný dom - realizačná dokumentácia vrátane dokladovej časti, rozpočtovej časti 
a výkazu výmer, a to v listinnej aj v elektronickej podobe (ďalej len "dielo" alebo 
"projektová dokumentácia"), ktorého presná špecifikácia je uvedená v prílohe Č. I zmluvy 
"Špecifikácia diela" (ďalej len "príloha č. I "). Súčasťou zmluvného záväzku zhotovitel'a je 
aj udelenie nevýhradnej licencie k vytvorenému dielu za podmienok ustanovených v tejto 
zmluve. 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho 

vykonanie dohodnutú cenu. 

Článok 3 
Termín a spôsob plnenia 

3. 1 .  Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať a odovzdať a dielo do troch (3) mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.2. Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím podkladov 
nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odovzdať v dojednanom termíne. 

3.3. Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termíne 
podľa bodu 3.1. tohto článku. Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie diela 
poverenému pracovníkovi objednávateľa na adrese sídla objednávateľa. O odovzdaní 
a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v štyroch (4) origináloch, ktorý 
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podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán, a z ktorých po dvoch (2) origináloch 
dostanú obídve zmluvné strany. 

3.4. Ak zhotovitel' riadne vykoná dielo pred časom plnenia dohodnutým v bode 3.1. tohto 
článku, objednávatel' sa zaväzuje takto riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom 
termíne, bez nároku zhotovitel'a na finančné zvýhodnenie. 

3.5. Súčasťou výkazu výmer projektovej dokumentácie je položka "Vypracovanie 
energetického certifikátu" v zmysle zákona Č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.6. Projektovú dokumentáciu spolu s rozpočtom a výkazom výmer zhotovitel' vypracuje 
v ôsmich (8) vyhotoveniach v listinnej podobe a v elektronickej podobe na štyroch (4) 
samostatných CD alebo DVD nosičoch. Výkresovú a textovú časť projektovej 
dokumentácie predloží zhotovitel' vo formáte pdf, rozpočet vo formáte Excel
zavzorcovaný, výkaz výmer vo formáte Excel- zaheslovaný tak, aby sa dala upravovať 
,jednotková cena bez DPH". Zhotovitel' zárovei\ poskytne objednávatel'ovi všetky heslá. 

Článok 4 
Cena za vykonanie diela a odmena za udelenie licencie 

4.1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a zákona Č. 1 8/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z. Z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov na základe predloženej cenovej ponuky zhotovitel'a. V cene diela je 
zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k dielu podl'a článku 6 zmluvy. 

4.2. Cena za vykonanie diela je 
bez DPH ..................... EUR, 
t.j. s DPH ................... EUR, 
(slovom ................ EUR s DPH) a pozostáva z nasledovných častí: 

4.2.1. Cena za projektovú dokumentáciu za vykonanie diela je 
bez DPi-I ............................ EUR, 
t.j. s DPH ............................ EUR, 
(slovom ........ ........... EUR s DPH), 

4.2.2. Odmena za udelenie licencie je 
bez DPH . . ................ .......... EUR, 
t.j. s DPH ............................ EUR, 
(slovom ................... EUR s DPH). 

4.3. Cena uvedená v bode 4.2. tohto článku je konečná a maximálna, k jej zmene počas doby 
trvania zmluvy môže dôjsť len v prípade zmeny DPI-I alebo v prípade podl'a § 18 zákona 
Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4.4. Ak v priebehu vykonania diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať 
v procese verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín 
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plnenia, objednávate I' sa zavazuJe upraviť písomným dodatkom k tejto zmluve cenu 
a termín plnenia za dodržania podmienok podl'a ustanovení § 18 zákona Č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4.5. Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená zhotovitel'om a doručená na adresu sídla 
objednávatel'a uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Povinnou prílohou vystavenej faktúry je 
preberací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami v súlade s bodom 3.3 tejto 
zmluvy. 

4.6. Faktúru predloží zhotovitel' objednávatel'ovi v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach. 
Faktúra musí spíňať náležitosti podl'a § 74 ods. I zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4.7. Objednávatel' má právo vrátiť vystavenú faktúru zhotovitel'ovi, ak vystavená faktúra 
neobsahuje náležitosti daľíového dokladu alebo k nej nie je priložený preberací protokol 
podl'a bodu 3.3. zmluvy. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry 
a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej alebo 
novej faktúry objednávatel'ovi. 

4.8. Lehota splatnosti je šesťdesiat (60 dní) odo diía doručenia faktúry do podatel'ne 
objednávatel'a. Faktúra sa považuje za uhradenú diíom odpísania vyfakturovanej sumy 
z účtu objednávatel'a na účet zhotovitel'a. Ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov 
na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávatel' po túto dobu v omeškaní so zaplatením 
sumy uvedenej vo faktúre. 

4.9. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotovitel'a 
podl'a tohto článku zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotovitel'a 
zo vzťahu založeného zmluvou. 

4.10. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní diela bez zálohových platieb. 

Článok 5 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 Pri vykonaní diela sa zhotovitel' zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, 
technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. 

5.2 Objednávatel' sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť zhotovitel'ovi súčinnosť 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní 
doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy, a to v lehote do piatich (5) pracovných dní od požiadania zhotovitel'a 
o súčinnosť podl'a tohto bodu. 

5.3 Pri vykonaní diela sa zhotovitel' zaväzuje, že dielo prerokuje s povereným i zamestnancami 
objednávatel'a vo vzájomne dohodnutých termínoch a oprávnené požiadavky objednávatel'a 
do projektovej dokumentácii bezodkladne zapracuje. 
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5.4 Zhotovite!' je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termíne 
dohodnutom v zmluve. 

5.5 Zhotovite!' a objednávate!' sa dohodli, že vlastnícke právo k prechádza na objednávateľa 
okamihom prevzatia diela objednávate!'om pod!'a bodu 3.3 tejto zmluvy. 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavebných prác pod!'a projektovej dokumentácie a poskytnúť objednávateľovi 
a zhotoviteľovi stavebných prác súčinnosť pri vysvet!'ovaní projektovej dokumentácie 
a výkazu výmer. Súčinnosť pod!'a tohto bodu zmluvy poskytne zhotoviteľ diela 
bezodkladne; najneskôr do troch (3) pracovných dní od požiadania objednávate!'a. 

5.7 Zhotovite!' sa zaväzuje spolupracovať so zhotovite!'om stavebných prác pri ich realizácií 
a poskytnúť stanovisko k návrhom zmien a odchýlkam od projektovej dokumentácie, pri 
dodržaní technicko-ekonomických parametrov stavby, ktorá bude zhotovovaná podľa 
projektovej dokumentácie. Stanovisko pod!'a tohto bodu zmluvy poskytne zhotoviteľ na 
základe požiadavky objednávateľa do troch (3) pracovných dní. Po vzájomnej dohode 
zmluvných strán môže zhotovite!' stanovisko pod!'a tohto bodu doručiť aj elektronicky(e
mailom) oprávnenej osobe objednávateľa. 

5.8 Zhotovite!' sa zaväzuje uchovávať účtovnú, podpornú a inú dokumentáciu suvlslacu 
s plnenim pod!'a tejto zmluvy minimálne do 3 1.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s jeho plnením pod!'a tejto zmluvy kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej 
zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä: 

5.8.1. objednávate!' a ním poverené osoby, 

5.8.2. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby, 

5.8.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

5.8.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

5.8.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

5.8.6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

5.8.7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 5.8.1. až 5.8.6. v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

5.9 Zhotovite!' sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám uvedeným v bode 5.8. zmluvy 
poskytnúť za účelom výkonu auditu/kontroly potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ 
plní svoj zmluvný záväzok cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť 
vzťahovala aj na ne. Povinnosť strpieť audit/kontrolu pod!'a bodu 5.8. zmluvy trvá počas 
celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy a súčasne aj počas platnosti a účinnosti 
konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a 
výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa neumožllujú financovanie 
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predmetu zmluvy, objednávate!' je oprávnený bez akýchko!'vek sankcií odstúpiť od tejto 
zmluvy. 

5. 10 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste pod!'a bodu 5.8. zmluvy 
sú oprávnené: 

5.10. 1. požadovať od zhotovite!'a, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 
dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách alebo iné doklady potrebné 
pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace so 
zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste, 

5.10.2. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste, 

5. 10.3. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste. 

Článok 6 
Licencia 

6.1. Zhotovite!', ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové 
práva k dielu v rozsahu pod!'a Autorského zákona. 

6.2. V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami 
chránenými autorským právom pod!'a Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), 
zhotovite!' sám zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov 
samostatných diel. Zhotovite!' týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné 
a majetkové práva súvisiace s dielom alebo jeho časťou. 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť dielo nadobúda objednávate!' v deň, kedy mu je 
dielo zhotovite!'om odovzdané. Používanie diela zahŕľía výkon majetkových práv. 

6.4. Na použitie diela pod!'a predchádzajúceho bodu ude!'uje zhotovite!' objednávatel'ovi súhlas 
na použitie diela (ďalej len "licencia"), a objednávate!' udelenú licenciu prijíma a zaväzuje 
sa dielo používať v rozsahu udelenej licencie. 

6.5. Zhotovite!'om objednávate!'ovi udelená licencia obsahuje jeho súhlas: 
6.5.1. na použitie a užívanie diela alebo jeho časti na účely súvisiace s činnosťou 

objednávatel'a, ako aj rozhodovať o jeho použití, 

6.5.2. dielo upravovať, meniť a spracovávať, 

6.5.3. vyhotovovať rozmnoženiny a záznamy diela alebo jeho častí, 

6.5.4. uskutočniť adaptáciu, usporiadanie alebo akéko!'vek iné spracovanie alebo úpravy 

diela, 

6.5.5. spájať dielo s inými dielami alebo dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy, 

6.5.6. použiť dielo alebo jeho častí na vytvorenie nového diela, 

6.5.7. verejne vykonať dielo, zverejniť a rozširovať dielo, 
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6.5.8. akýmko!'vek iným spôsobom použiť dielo v celom rozsahu majetkových práv, ktoré 

inak prislúchajú autorovi v zmysle ustanovení Autorského zákona. 

6.6. Zhotovite!' ude!'uje týmto objednávate!'ovi k dielu nevýhradnú licenciu v neobmedzenom 
rozsahu bez obmedzenia čo do územného, vecného a množstevného rozsahu na čas trvania 
majetkových práv k dielu. 

6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate!' je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas 
na použitie diela v rozsahu licencie (sublicencia) alalebo je oprávnený licenciu zmluvou 
postúpiť. 

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate!' je oprávnený do diela alebo jeho časti po jeho 
riadnom odovzdaní akýmko!'vek spôsobom zasahovať, meniť ho a robiť iné zásahy pod!'a 
potreby a na základe vo!'ného uváženia objednávate!'a. 

6.9. V prípade, ak si tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotovite!'a alalebo dodávate!'ov 
zhotovite!'a uplatní akýko!'vek nárok proti objednávate!'ovi z titulu porušenia autorských 
práv a/alebo práv priemyselného alalebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby 
alebo iné nároky súvislosti s touto zmluvou, zhotovite!' sa zaväzuje: 
6.9. 1. bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby 

súhlas na používanie diela alebo jeho časti v rozsahu uvedenom v tejto zmluve, 

6.9.2. poskytnúť objednávate!'ovi všetku účinnú pomoc a uhradiť všetky náklady a 

výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávate!'ovi v súvislosti s uplatnením vyššie 

uvedeného nároku tretej osoby, 

6.9.3. nahradiť objednávate!'ovi všetku škodu, ktorá vznikne objednávate!'ovi v dôsledku 

uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez 

obmedzenia. 

6.10. Objednávate!' sa zaväzuje uvádzať meno a priezvisko zhotoviteľa ako autora diela, resp. 
označovať zhotovite!'a na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom 
použití diela, a to podľa spôsobu použitia diela na verejnosti. 

6.11. Objednávate!' je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmko!'vek 
hanlivým nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého mena 
zhotovite!'a. 

6. 12. Odmena zhotovite!'a za poskytnutie licencie je obsiahnutá v celkovej cene za vykonanie 
diela uvedenej v bode 4.2. zmluvy. 

Článok 7 
Zodpovednosť za vady diela 

7.1. Zhotovite!' zodpovedá za to, že dielo je vykonané pod!'a platných predpisov pre túto 
činnosť, platných technických predpisov a noriem v čase vykonania diela. 
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7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné vady diela platia ustanovenia § 560 až §565 
Obchodného zákonníka. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má 
vady, ak nezodpovedá podmienkam dohodnutým v tejto zmluve. 

7.4. Ak pri prevzatí diela objednávateľ zisti vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom 
zápis o zistených vadách, spôsobe a termínoch ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť 
odovzdať dielo po odstránení vád. 

7.5. Ak objednávateľ zistí po prevzatí diela vady diela, je povinný oznámiť vady diela bez 
zbytočného odkladu zhotoviteľovi, ale najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich 
zistenia. 

7.6. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení reklamácie vady diela, 
predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že 
objednávateľ s týmto jeho návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu diela 
odstrániť do desiatich (IO) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady diela 
objednávateľom, ak si s ním nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej vady. Ak 
objednávateľ s návrhom zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety nesúhlasí, predloží 
zhotoviteľovi svoj návrh. 

7.7. Na vypracovanú projektovú dokumentáciu zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu šesťdesiat 
(60) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie 
objednávateľovi. 

Článok 8 
Zmluvné pokuty 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním diela riadne a včas v 
dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške O, I % z celkovej ceny diela uvedenej v 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý 
deň omeškania. 

8.2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením pef\ažného záväzku alebo jeho časti má 
zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 
Obchodného zákonníka. 

8.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, 
resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej 
strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. 

8.4. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže 
zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý. 
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Článok 9 
Trvanie zmluvy 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných 

strán, písomnou výpoveďou objednávate\'a alebo odstúpením od zmluvy. 

9.2. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade účinnosť zmluvy končí 

dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou dohody o ukončení tejto zmluvy 

musí byť aj spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov a poh\'adávok zmluvných strán. 

9.3. Spôsob vzájomného vyrovnanie záväzkov a poh\'adávok pri dohode o ukončení zmluvy 

bude závisieť od štádia v akom sa bude nachádzať plnenie predmetu zmluvy, tak aby boli 

vyúčtované všetky náklady vynaložené na plnenie predmetu zmluvy zhotovitel'om. 

9.4. Objednávate\' môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť zmluvu výpoveďou s jednomesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dJ'íom nasledujúcim po dni 

doručenia výpovede zhotovite\'ovi. 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od zmluvy je možné iba pri jej podstatnom 

porušení. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od zmluvy v 

písomnej forme jednej zo zmluvných strán. 

9.6. Za podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy sa považuje: 

9.6.1. ak zhotovite\' poruší zmluvné podmienky týkajúce sa špecifikácie diela uvedenej 
v prílohe č.1 k tejto zmluve, t.j. projektová dokumentácia nebude vyhotovená 
v rozsahu a obsahu prílohy č.l, 

9.6.2. omeškanie s odovzdaním diela objednávate\'ovi o viac ako pätnásť (15) 
pracovných dní. 

9.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od zmluvy v listinnej podobe 

druhej zmluvnej strane. 

9.8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov 

na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 

vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za 

časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

9.9. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od zmluvy 

nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielatel'ovi alebo dňom odmietnutia 

prijatia zásielky adresátom. 
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Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

10.1. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zákona č. 40/ 1 964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov dohodli, že v prípade vzniku pohľadávky zhotoviteľa voči 
objednávateľovi je zhotoviteľ oprávnený postúpiť pohľadávku na tretiu osobu len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

10.2. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 
ustanoveniami zákona č. 5 13/1 99 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

10.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných 
dodatkov k tejto zmluve, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán 
a ktoré sa následne stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

1004. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

10.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10.6. Zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch, z ktorých po ich podpise objednávateľ 
dostane šesť (6) rovnopisov a zhotoviteľ dostane dva (2)rovnopisy. 

10.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. I .  Špecifikácia diela. 

10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto 
zmluvu uzatvárajú na základe ich skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôli, že nebola 
uzatvorená v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť jednostranne nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

Za objednávateľa: 

V Bratislave dňa 

Ing. Marián Valentovič, MBA 
generálny riaditeľ a 

generálny tajomník služobného úradu 

Za zhotoviteľa: 

V ....................... dňa ..................... . 
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Špecifikácia diela 

Príloha Č. l k ZoO 
Č. z. 232/0PERDFaFEAD/20 18 

" Vypracovanie projektovej dokumentácie účelového rodinného domu pre zabezpečenie starostlivosti 
v detských domovoch so špecializovanými samostatnými skupinami pre deli s postihnutím" 

Dielom podľa zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy Č. 232/0PERDFaFEAD/2018 Je 
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni projektová dokumentácia pre 
realizáciu stavby vrátane autorských práv pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej 
len "ÚPSVR") ako zriaďovateľa detských domovov. 

ÚPSVR plánuje výstavbu účelových rodinných domov pre zabezpečenie starostlivosti 
v detských domovoch so špecializovanými skupinami deti s postihnutím na pozemkoch, ktoré 
bude postupne nakupovať. Projektová dokumentácia by mala byť vypracovaná ako typový 
(štandardizovaný) projekt v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. ÚPSVR 
v súčasnosti ešte nedisponuje s pozemkami, kde by malo dôjsť k výstavbe. Prípojky na 
inžinierske siete typových (štandardizovaných) objektov by sa mali ukončiť 1,0 meter za 

príslušným priečelím navrhovaného domu. Vypracovaný projekt účelového rodinného domu 
bude potrebné osadiť v konkrétnom prostredí a prispôsobiť svetovým stranám, na viacerých 
stavebných pozemkoch, ako aj v rôznych obciach a mestách v celej Slovenskej republike. 
Tento proces bude súčasťou úpravy projektovej dokumentácie v rámci osadenia 

účelového rodinného domu, ktorý bude objednávate!' realizovať následne samostatným 

verejným obstarávaním. 

Pri systéme vykurovania je potrebné uvažovať s použitím zariadení s obnoviteľným zdrojom 
energie (ako napr. : tepelné čerpadlá, rekuperácia a pod.), aby bol vhodný na osadenie aj na 
taký pozemok, kde bude chýbať rozvod plynu. 

Rodinné domy musia byť navrhnuté 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 užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie (budovy musia spÍňať podmienky celkovej debarierizácie} 
ako aj vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon Č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (úroveň nízkoenergetických budov (AO) s využitím obnoviteľných 
zdrojov energie) a Vyhlášky MZ Slovenskej repnbliky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 
štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

Dispozičné a stavebno-technické riešenie stavby musí byť vypracované v súlade STN 73 
290 l, STN 73 0802, STN 73 0540, takisto aj s príslušnými hygienickými predpismi 
a protipožiarnymi predpismi. 

Architektonický návrh účelového rodilmého domu sa bude odsúhlasovať podľa požiadaviek 
zadávateľa a podľa všeobecne platných právnych predpisov týkajúcich sa výstavby budov 
takéhoto charakteru, ako aj podl'a príslušných článkov európskej smernice týkajúcich sa 
stavieb pre telesne postihnuté osoby a podľa slovenských technických noriem. 

Účelový RO má byť projektovaný ako rodinný dom - bungalov s dvomi samostatnými 
vchodmi zo spojovacej časti domu, samostatne stojaci, prizemný, murovaný (materiál 
muriva podľa návrhu projektanta), s technickou miestnosťou v každej časti, so spoločnou 
sedlovou strechou (škridlová strešná krytina). Jedna časť domu je určená pre špecializovanú 
samostatnú skupinu pre deti s postihnutím v počte 8 .  Druhá časť domu je určená ako 
centrum pre výkon odborných činností a pre prácu s rodinou dieťaťa. Celý dom je riešený 
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·)i- 23 .�Ó bezbariérový. Zastavaná plocha cca 500m2 ( 250 m2x2). Rozloha pozemku cca 1 100 
'-�2 (ideálne 22x50 m). 

Dispozičné riešenie domu spoločné pre obidve časti: 
• interiérové dvere - zasúvacie, so šírkou zárubne minimálne 0,90m (prechod 

s invalidným vozíkom) 
• podlahové kúrenie vo všetkých priestoroch (postihnuté deti sa často zdržiavajú 

na podlahe) 
• všetkých 8 izieb vybavených francúzskymi oknami, cez ktoré je umožnený vstup 

do exteriéru s invalidným vozíkom, príp. s posteľou 
• 2 x predsieň 
• sedlová strecha - využiteľný odkladací priestor - pochôdzná spevnená povala 

Dispozičné riešenie spojovacej - prechodnej časti domu 
• v spojovacej časti domu 2 x priestor - miestnosť pre personálIIx zamestnancov 

skupiny, a Ix personál centra! - 2,5 x 4 m 
• miestnosť s účelovým využitím sklad zdravotníckeho materiálu cca 9m2 
• miestnosť s účelovým využitím ako komora pre potraviny cca 9m2 
• miestnosť s účelovým využitím - archív veľkosť podľa návrhu projektanta 
• chodby podľa návrhu projektanta. 

Dispozičné riešenie centra pre odborné činností a pre prácu s rodinou dieťaťa: 
• l x viacúčelová miestnosť slúžiaca ako herňa a zároveil ako miestnosť pre odborné 

činnosti súčasťou tejto miestnosti bude kuchynská linka so sieťami pre účely prípravy 
stravy rodičmi obývajúcimi rodičovskú miestnosť, miestnosť bude s východom na 

terasu, rozloha miestnosti minimálne 50 m
2 

• 4 x izby - neprechodné - s rozlohou 4 x 25 m2 nasledovným využitím : 
Miestnosť fyzioterapeuta prepojená s bezbariérovou kúpeľňou určenou pre prácu 
fyzioterapeuta 

Miestnosť pre odborný personál 
Snoezelen prepojený s bezbariérovou kúpeľňou 
Rodičovská miestnosť/spálňa 

• 1 x bezbariérová kúpeľila vrátane WC - s rozlohou minimálne 20 m2 
• 1 x technická miestnosť s kúrením a výlevkou - s rozlohou minimálne 18 m2 

• 1 x samostatné WC - s rozlohou minimálne 2,5 m2 
• 1 x sprchový kút - s rozlohou minimálne 5 m2 

Dispozičné riešenie ubytovacej časti domu: 
• 1 x obývacia izba s východom na terasu spojená s kuchyňou - s rozlohou min. 50 m' 
• 4 x izby - neprechodné spálne - s rozlohou 4 x 25 m2 

Z toho 2 izby prepojené s bezbariérovou kúpeľilou. 
• l x bezbariérová kúpel'ila vrátane WC - s rozlohou minimálne 20 m2,( do kúpelne 

budú vchody z dvoch priľahlých izieb aj z chodby) 
• 1 x samostatné WC - s rozlohou minimálne 2,5 m2 

• 1 x kúpeľňa so sprchovým kútom 5 m 
• 1 x technická miestnosť - sklad invalidných vozíkov a kočíkov s rozlohou minimálne 

18 m2 

Dispozičné riešenie vonkajších priestorov: 
• priestor závetria, priestor pre 2 väčšie záhradné terasy (vstup z obývacej izby a vstup 

z viacúčelovej miestnosti), okolo celého objektu minimálne 1m široký pevný chodník 
(dôvod: možnosť z každej izby cez francúzske okno priamy vstup do exteriéru 
s invalidným vozíkom, príp. s posteľou) 
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• 

• 

2x vstup do domu - plocha minimálne I,S m x I,Sm s vchodovými dverami 
otvárajúcimi sa smerom dnu 

vchodové dvere do domu so šírkou minimálne O,90m (prechod s invalidným 
vozíkom), so zámkou dverí vo výške najviac l m, kľučka alebo držadlo vo výške 
najviac l, l m 

osvetlenie vstupu do obidvoch častí domu. 

Projektová dokumentácia má obsahovať časti: 

• Architektúra (architektonicko-stavebné riešenie - ASR), 

• Elektroinštalácia (ElI), 

• Ústredné vykurovanie (ÚK), vzduchotechnika 

• Zdravo technika (ZTI), 

• Požiarna ochrana (PO), 

• Rozpočet, výkaz výmer 

• Statika 
• Projektové hodnotenie budovy (pre projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti 

budov je potrebné pripraviť len predbežné formuláre pre výpočet). 
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