
„Návrh“ 

ZMLUVA  O DIELO č......... 

na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – rekonštrukcia  budovy školy   

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1.  

Zmluvné strany 

Objednávateľ :   
Gymnázium Šrobárova 1, Košice 

Šrobárova 1, 042 23 Košice 

Štatutárny zástupca: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 
IČO: 00160989 

Číslo účtu, IBAN: SK4381800000007000190547, Štátna pokladnica 

 (ďalej len „ objednávateľ“ ) 

 
A 

 

Zhotoviteľ:   
Sídlo:    

IČO:     

IČ DPH:     

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    

( ďalej len „ zhotoviteľ“) 

 

II. 

PREDMET  PLNENIA 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku 
III. tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je plne vedomý, že dodávky, 

práce a služby v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy sa budú vykonávať na objekte, ktorý je 

národnou kultúrnou pamiatkou a preto je povinný dodržiavať zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšie predpisy súvisiace s ochranou 
národných kultúrnych pamiatok.  

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme a zaplatí zaň 

zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy. 
 

III. 

DIELO 
3.1. Dielom podľa tejto zmluvy je spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby: ,,Rekonštrukcia budovy školy v rozsahu reštaurovanie uličných a dvorových fasád Gymnázia, 

vrátane všetkých atikových štítov, ukončujúcich fasády a reštaurátorský posudok okenných výplní“              
na objekte  budovy Gymnázia. Budova je Národná kultúrna pamiatka – Šrobárova 1, Košice Ústredný    
zoznam   pamiatkového   fondu   SR   č. 1217/0,  Mestská pamiatková     rezervácia   Košice,     katastrálne  

územie    Stredné  mesto, list vlastníctva  č. 1878,      parcelné  číslo   225/2,  226, 227,  228,  229. 

Vlastníkom  budovy  je  Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.  
Budova je v správe Gymnázia, Šrobárova 1, 042 23 Košice.           

  

             

             
                    



 

3.2. Dielo v sebe zahŕňa:  
1. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie:  

 Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, 
ukončujúcich fasády  

1.1.Umelecko - historická časť 

 Umelecko - historické zhodnotenie – 1x, 

 Archívny výskum a hľadanie analógií – 1x, 

1.2Reštaurátorská časť – prieskum 

 Sondáž, grafické zakreslenie – 1x , 

 Sondáž - stratigrafia vrstiev farebnosti povrchovej úpravy – 1x,  

 Určenie druhu a rozsahu, lokalizácia  prípadných sekundárnych vrstiev a zmien oproti 

pôvodnému architektonickému členeniu – 1x. 

             

2. Fyzikálno a chemicko - technologická časť: 
 Statický prieskum a zhodnotenie + posúdenie a zhodnotenie miery zavlhnutia hmoty objektu, 

vrátane podložia – 1x, 

 Rozbor povrchových úprav - rozbor zloženia primárnych, sekundárnych vrstiev a doplnkov – 

6x, 

 Petrografia - rozbor kamennej hmoty jadra a povrchu, miera zasolenia hmoty a biokorózie, 

rozbor zloženia tmelov a doplnkov – 2x. 

 

3. Vyhodnotenie výskumu: 

 Vyhodnotenie výskumu, závery, výsledky a sumarizácia poznatkov, zhodnotenie súčasného 

stavu diela - textová dokumentácia – 1x, 

 Grafická a návrhová grafická dokumentácia, výkresová dok. + zameranie fasád - celok plášťa, 

jednotlivých prvkov a profilov – 1x, 
 Fotodokumentácia – 1x. 

 Dokumentácia – parè – 4x, 

 Návrh na reštaurovanie – 1x, 

 Lešenie - montáž, demontáž, prenájom – veža – 600 m2. 

  

4. Reštaurátorský posudok okenných výplní fasád objektu (formát A3): 

 Reštaurátorský posudok okenných výplní – 1x, 

 Umeleckohistorický popis a vyhodnotenie – 1x, 

 Obhliadkový výskum – 1x, 

 Inventarizácia pôvodných okenných výplní podľa typov – 1x, 

 Vyhodnotenie výsledkov výskumu – 1x, 
 Návrh postupu a technológie obnovy – 1x, 

 Posudok a inventarizácia vstupnej brány objektu – 1x, 

 Dokumentácia – parè – 4x 

 

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade  s Rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu 

Košice číslo: KPUKE-04/2002-03/7066/VA,KD zo dňa: 04.11.2004, následne KE-12/663-02/3204/KR 
zo dňa: 13.6.2012 a KPUKE – 2019/9364-5/30454/KR zo  dňa  24.4.2019. Všetky tieto Rozhodnutia 

budú k dispozícií u objednávateľa. 

 

IV. 

LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV 

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je priebežný. Konečné plnenie je v termíne do 60 

dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 

V. 

CENA  DIELA 
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy predstavuje cenu najnižšej 

cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 117 

zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 



5.2. Cena za dielo je vo výške:  

                                           cena bez DPH .................. eur (slovom ...............),  

                                           20% DPH ......................... eur (slovom ...............), 
                                           cena s DPH: ...................... eur  ( slovom.............). 

 

VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za projekt bude protokol o prevzatí diela objednávateľom a následne 

faktúra zhotoviteľa. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. Faktúra 

je uhradená dňom pripísania  finančnej čiastky na účet zhotoviteľa. 
6.2.  Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania sa Odberateľa s dohodnutým termínom platieb za 

dodanie projektovej dokumentácie si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 
6.3. Objednávateľ je oprávnený, v prípade omeškania sa zhotoviteľom, s predložením projektovej 

dokumentácie si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

  

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických 

a právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
7.2.  Pre prípad nedostatkov dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 

zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej 
reklamácie. 

 

VIII. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 
8.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného projektu. 

8.2. Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať  všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  
8.3. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa. 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

9.1. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

9.2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa 

nasledujúceho po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

9.4. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

 
V Košiciach dňa                                                                           V ........................................ dňa 

 

 

 
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová                                              .............................................. ........ 

                   riaditeľka školy 


