
 

 
 

ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ 
Názov:   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 
Sídlo:   Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie 
Zastúpenie:  Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup 
Registrácia:  štátom registrovaná cirkev podľa zákona č. 308/1991 Zb. 
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0001 0138 0460 
IČO:   00179124  
DIČ:   2021235689 
IČ DPH:  SK2021235689 
(ďalej „objednávateľ“) 
 
1.2. Zhotoviteľ 
Obchodné meno:  Ing. arch. Magdaléna Janovská, autorizovaný architekt 
Miesto podnikania: Vysoká 65, 054 01 Levoča 
Zastúpenie:   Ing. arch. Magdaléna Janovská 
Register:  Slovenská komora architektov, reg. č. 0650 AA 
IČO:   10763422 
DIČ:    1023782264 
Bankové spojenie: SK34 0900 0000 0001 0140 7168 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

2.1 Požiadavka na spracovanie projektovej dokumentácie zmeny účelu využitia objektu 
v rozsahu projektu na stavebné povolenie, a to na objekte stavby s názvom: „Obnova 
Kanónie č. 14 na účel Spišského diecézneho múzea“ (ďalej len „Dielo“). 

2.2 Miesto umiestnenia stavby: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Kanónia č. 14, súpisné 
č. 671, k. ú. Spišské Podhradie, na pozemku KN C parcelné č. 1719/1-3, Okres: Levoča, Kraj: 
Prešovský. Stavba a riešené územie je súčasťou chráneného celku: územia Pamiatkovej 
rezervácie Spišská Kapitula, zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva pod 
názvom: „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“, č. WH List ref: 620, číslo v ÚZPF: 775/1. 

2.3 Ponuka zhotoviteľa zo dňa 09.06.2020, predložená v rámci Výzvy objednávateľa 
na predkladanie ponúk zo dňa 05.06.2020, na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
Čl. 3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo v rámci 
projektu s názvom „Spišské diecézne múzeum a lektorské sprevádzanie po pamiatkach – 
Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina, Spišský Jeruzalem“ realizovaného s finančnou 
podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora 
najmenej rozvinutých okresov“ (ďalej len „Projekt“). 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vyhotoví v súlade s Rozhodnutím KPÚ Prešov č. KPUPO-
2020/10534-3/38821/Gs zo dňa 27.05.2020. Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa 
zhotoviteľ zaväzuje, že: 
 projektovú dokumentáciu spracuje v zmysle platných STN, 
 projektovú dokumentáciu spracuje v 8 (ôsmych) písomných vyhotoveniach a súčasne 

ju predloží aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu. 



 

 
 

 
Čl. 4. ZHOTOVENIE DIELA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v lehote najneskôr do 31.08.2020. 
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred termínom uvedeným v bode 4.1. tohto 

článku objednávateľ je povinný toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne. 
4.3 Za splnenie termínu zhotovenia Diela podľa bodu 4.1. sa považuje odovzdanie Diela 

zhotoviteľom a prevzatie celého riadne zhotoveného Diela objednávateľom na základe 
písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaného objednávateľom 
a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň 
prevzatia Diela objednávateľom. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu 
objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. 

4.4 Vlastníctvo k vykonanému Dielu prechádza na objednávateľa prevzatím Diela. 
4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na riadne a včasné splnenie Diela podľa tejto zmluvy. 
4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo prevezme za podmienok stanovených 

v tejto zmluve a že za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu podľa Čl. 5. tejto zmluvy. 
 

Čl. 5. CENA DIELA 

5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa bodu Čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

5.2 Celková cena Diela je: 6 900,- EUR (slovom: Šesťtisícdeväťsto EUR). Zhotoviteľ nie je platca 
DPH. 

5.3 Cena Diela je konečná a zahrňuje všetky náklady spojené s realizáciou Diela. 
5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela na základe faktúry 

zhotoviteľa vystavenej po prevzatí Diela objednávateľom so splatnosťou 10 dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá 
musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 
 

Čl. 6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu svojej kompetencie poskytne zhotoviteľovi všetky 
podklady potrebné pre spracovanie Diela, najmä Pamiatkový výskum - PR Spišská Kapitula, 
kanónia č. 14, č. ÚZPOF 775/1, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, 
Ľubica Filová, 2007 a Zameranie skutkového stavu objektu v tlačenej podobe z r. 2007. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby zabezpečí v priebehu spracovania Diela 
v rozsahu svojej kompetencie všetky ďalšie podklady, ktorých potreba pre splnenie Diela 
bude zhotoviteľom preukázaná, a to v čase primeranom pre riadne a včasné splnenie Diela 
zhotoviteľom. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi všetky doklady, ktoré sa vzťahujú 
k odovzdanému Dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať so všetkou odbornou starostlivosťou a pri spracovaní 
diela je povinný dodržať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa 
na výkon činnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

 

Čl. 7. ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinnosti odovzdať Dielo riadne 
a včas je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

7.2 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť cenu Diela je 



 

 
 

zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený 
uplatňovať si popri zmluvnej pokute aj úroky z omeškania. 

 
Čl. 8. OSTATNÉ  DOJEDNANIA 

8.1 Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených 
Obchodným zákonníkom. 

8.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy aj odstúpením od zmluvy 
z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 

8.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 
 prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
 prekročenie termínu zhotovenia Diela o viac ako 15 dní. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým 
vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou. 

8.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu 
alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú v súvislosti s realizáciou Projektu umožniť poskytovateľovi 
príspevku a kontrolným orgánom výkon kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole 
a audite. 

 
Čl. 9. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou sa 
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi. 

9.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov 
v súlade so ZVO, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany 
zaväzujú vyjadriť do 5 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. 

9.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
9.4  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch po dve (2) vyhotovenia pre každú 

zmluvnú stranu. 
9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe 

žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli na znak čoho ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 

V Spišskom Podhradí, dňa 12.06.2020 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––               ––-––––––––––––––––––––––––––––– 
Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., v. r.     Ing. arch. Magdaléna Janovská, v. r. 
                 diecézny biskup                autorizovaný architekt 


