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Zmluva o dielo  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v spojení ust. § 

91,§75 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

medzi: 

 

 

 

Zhotoviteľom:   

Obchodné meno:   

Sídlo :    

Štatutárny zástupca:  ---------------------- -  konateľ 

IČO :    

IČ DPH:   

Zapísaný:  Register Okresného súdu v ----------,Odd.Sro, vo vl.č.----- 

Bankové spojenie :  

 

a 

 

Objednávateľom: 

Obchodné meno:  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Sídlo organizácie:  Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

IČO:    00151882 

IČ DPH:   SK2020798395 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000064743/8180, IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743 

Zapísaný:   Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 

Internetová adresa:  www.cvtisr.sk  

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na účely vytvorenia architektonickej štúdie pre zámer 

vybudovania a prevádzky „Centra vedy“ (ďalej aj "dielo") v rámci implementácie 

národného projektu „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“. 

 

2. Centrum vedecko-technických informácií SR je štátnou príspevkovou organizáciou 

napojenou na štátny rozpočet, ktorá je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 

9 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

3. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania na 

predmet zákazky „Vypracovanie architektonickej štúdie využitia objektov č. 66 a č. 67. 

v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom v Nitre pre zámer 

vybudovania a prevádzky „Centra vedy““ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „dielo“). 
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4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osoba oprávnená na uzatvorenie tejto  zmluvy v zmysle 

zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a má splnené z toho 

vyplývajúce povinnosti. 

 

5. Predmet zmluvy bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej 

EFRR), Operačný program Výskum a inovácie (číslo zmluvy:...............,................. ITMS 

kódy:..............,......................), v rámci realizácie národného projektu „Podpora 

národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“.  

 

Čl. II 

Predmet zmluvy a rozsah 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas 

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

3. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela „Vypracovanie architektonickej 

štúdie využitia objektov č. 66 a č. 67. V areáli bývalých kasární na Martinskom 

vrchu pod Zoborom v Nitre pre zámer vybudovania a prevádzky „Centra vedy“ 

riadne a včas a podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľovi v tomto rozsahu: 

 

a) objemové a dispozičné riešenie jestvujúcich objektov, a vymedzeného 

medzipriestoru medzi objektami; 

b) posúdiť využitie priestorov v jestvujúcich objektoch, prehodnotiť ich projektové 

riešenie pre uvedený zámer a určiť možný rozsah stavebných zásahov a úprav pre 

ucelené veľkopriestorové miestnosti, posúdiť a navrhnúť možnosti a spôsob 

rozšírenia priestorov prístavbou alebo dostavbou na kontaktnej ploche 

v medzipriestore jestvujúcich objektov; 

c) navrhnúť priestorovo a prevádzkovo ucelené časti pre vstup návštevníkov 

a personálu, výstavné exponáty, administratívu a technické príslušenstvo; 

d) riešiť prepojenie jestvujúcich objektov a spoločný vstupný priestor pre 

návštevníkov vrátane jeho príslušenstva; 

e) navrhnúť spôsob dopravnej obsluhy „komplexu budov“ – dopravný prístup, 

parkovanie personálu a návštevníkov, zásobovanie prevádzky; 

f) overiť a posúdiť podmienky pre napojenie objektov na vonkajšie areálové a 

verejné inžinierske siete; 

g) aktualizovať rozpočtové náklady na realizáciu stavby; 

h) navrhnúť postup prestavby, prípadne možnosti etapizácie dostavby. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. 

II bod 3 v  šiestich originálnych tlačových vyhotoveniach + 1x v elektronickej forme vo 

formáte .pdf a originálnom formáte dwg . Na základe písomnej objednávky 

objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie tlačové vyhotovenia v požadovanom počte za 

osobitnú úhradu.  
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Čl. III 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne 

predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených 

rokovať  a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií 

 

2. Predmet zmluvy bude vyhotovený v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym 

vykonaním činností, na ktoré sa zhotoviteľ zaviazal v Čl. II tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v priebehu plnenia tejto zmluvy budú uzavreté také 

dohody s verejnoprávnymi orgánmi, že ich požiadavky budú mať vplyv na cenu, termín, 

alebo rozsah plnenia predmetu zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom 

k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu rozsahu predmetu plnenia.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmien architektonického alebo technického 

riešenia oproti už dohodnutému a schválenému riešeniu, ktoré budú vyvolané 

dodatočnými alebo zmenenými požiadavkami objednávateľa, upravia v dodatku k tejto  

zmluve cenu, termín a rozsah plnenia predmetu zmluvy.  

 

Čl. IV 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Miesto plnenia predmetu zmluvy  je v mieste sídla objednávateľa.  

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo podľa čl. II tejto zmluvy v termíne do 

9 týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

 

3. Objednávateľ si vyhradzuje odsúhlasiť konečnú verziu vypracovania predmetu zmluvy 

ešte pred vytlačením v dohodnutom počte paré. Zhotoviteľ môže podklady na 

odsúhlasenie zaslať objednávateľovi elektronicky.  

 

4. V prípade, ak dielo predložené zhotoviteľom na konečné odsúhlasenie objednávateľ 

neschváli, zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať dielo, ktoré je v súlade 

s požiadavkami a pripomienkami objednávateľa do desiatich pracovných dní odo dňa 

jeho vrátenia objednávateľom. Po schválení diela objednávateľom sa osobné odovzdanie 

diela osvedčí písomným Preberacím protokolom o odovzdaní architektonickej štúdie 

využitia objektov pre zámer vybudovania a prevádzky  „Centra vedy“. 

 

5. Preberací protokol vyhotovený podľa predchádzajúceho bodu tohto článku je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

 

6. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve, ktoré je v súlade s ustanoveniami ods. 1 a 2 § 539 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v zmysle uvedeného § 539 je objednávateľ 

povinný poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté podklady. Po dobu omeškania 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 

povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.  
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Čl. V  

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

1. Plnenie predmetu tejto zmluvy bude uskutočňované podľa podkladov, ktoré 

zhotoviteľovi odovzdá objednávateľ a ktorých poskytnutie je závislé od objednávateľa. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť nasledujúce podklady :  

 

- Ideový zámer na vybudovanie „Centra vedy“, v ktorom budú uvedené požiadavky 

na rozsah priestorov a popis prevádzky „Centra vedy“ najneskôr pri nadobudnutí 

účinnosti  tejto zmluvy.  

- Doteraz vypracovanú projektovú dokumentáciu na prestavbu objektov č. 66 a 67 

v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom v Nitre. 

 

3. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 

potrebnom podľa čl. IV bod 6 tejto zmluvy, poskytne spoluprácu pri zadovažovaní 

podkladov na riadne plnenie tejto zmluvy. Táto činnosť nenahrádza činnosť zhotoviteľa. 

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie najneskôr do 7 dní od jeho 

vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spoluprácu, 

ktorú nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.  

 

Čl. VI 

Licencia 

 

1. Objednávateľ smie dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy použiť ako podklad pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie a na zabezpečenie prác a služieb v súlade s 

dielom a za tým účelom vytvárať odvodené digitálne a analógové (tlačené) diela. 

 

2. Zhotoviteľ súhlasí s časovo a územne neobmedzenými právami na použitie diela 

uvedeného v Čl. II tejto zmluvy v prospech Objednávateľa. 

 

3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo použiť výkresovú časť diela na prezentačných výstavách 

organizovaných v rámci svojich aktivít a na publikačú činnosť. 

 

4. Zhotoviteľ garantuje, že autorské práva k predmetu zmluvy nie sú a ani nebudú zaťažené 

inými právami tretích osôb, ktoré by bránili ich riadnemu použitiu Objednávateľom, ani 

inými právnymi vadami. V prípade, že si tretia osoba uplatní nárok proti Objednávateľovi 

z titulu porušenia autorských práv, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi 

všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku uplatnenia nároku treťou 

osobou, a to v plnej výške. 

 

5. Zhotoviteľ udeľuje oprávnenie Objednávateľovi udeliť súhlas (sublicenciu) na použitie 

diela v rozsahu uvedenom v bode 1. tohto článku tretím osobám. 

 

6. Dielo je ako predmet autorského práva chránené Autorským zákonom a objednávateľ je 

oprávnený použiť dielo – predmet zmluvy iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy 

v čl.II. Jeho iné využitie je podmienené súhlasom zhotoviteľa.  

 

7. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie diela spôsobom podľa bodu 1. 

a sublicenciu podľa bodu 5. tohto článku bezodplatne. 
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8. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať Zhotoviteľa o každom nároku 

vznesenom treťou osobou a bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa 

primeraných pokynov Zhotoviteľa tak, aby sa predišlo vzniku, prípadne zvýšeniu škôd, 

nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa postavenie 

tretej osoby v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo a Zhotoviteľovi vystaví plnú 

moc potrebnú na to, aby sa voči tretej osobe mohol v zastúpení Objednávateľa účinne 

takému nároku brániť a s takou treťou osobou o urovnaní sporu rokovať, a aj inak 

postupovať tak, ako je potrebné v záujme ochrany práv oboch zmluvných strán. 

 

Čl. VII 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena  za zhotovenie a dodanie diela je stanovená v súlade so  zák. č.18/1996 Z.z. o cenách 

v platnom znení, a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva, 

a týmto spôsobom zostavená cena je cena maximálna a neprekročiteľná. 

 

2. Cena za zhotovenie diela je ............ EUR vrátane DPH. 

 

3. Cena podľa bodu 2. tohto článku  je považovaná za cenu konečnú, dohodnutú na základe 

predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa podľa Prílohy č.3  k tejto zmluve.  

 

4. Cena za dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh bude uhradená v plnej výške 

bezhotovostným prevodom v prospech účtu Zhotoviteľa uvedenom v záhlaví. Splátky 

neboli dohodnuté. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň, keď bude platená 

čiastka odpísaná z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

 

5. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je aj kópia Preberacieho protokolu podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. 

 

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zák. č. 222/2004 Z. 

z. v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať tieto minimálne náležitosti: 

obchodné meno a sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, IČ DPH 

objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov 

podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane 

DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby. 

 

7. Lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom je 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov 

EFRR, dlhšia lehota splatnosti faktúry môže byť dojednaná medzi zmluvnými stranami v 

súlade s § 340b ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 

 

8. Ak Objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry predloženej Zhotoviteľom, 

Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby nedostatky opravil alebo doplnil. 

Zhotoviteľ je povinný opätovne doručiť faktúru s prílohami bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 10 dní od ich vrátenia Objednávateľom. Po opätovnom doručení faktúry 

zhotoviteľom plynie lehota jej splatnosti odznova. 
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9. Objednávateľ nadobudne vlastnícky vzťah k predmetu zmluvy podľa čl. II až po úplnom 

uhradení ceny uvedenej v bode 2 tohto článku.  

 

Článok VIII 

Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy má objednávateľ 

právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý začatý 

deň omeškania. Pokutu je Objednávateľ oprávnený vymáhať odo dňa nasledujúceho po 

dni uvedenom v Článku IV.  

 

2. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného alebo 

opakovaného porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou 

stranou. 

 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje okrem iného aj: 

- nerešpektovanie pripomienok Objednávateľa k zhotovovanému dielu zo strany 

Zhotoviteľa 

- odmietnutie Zhotoviteľa komunikovať s Objednávateľom akoukoľvek formou, 

preukázateľne trvajúcou viac ako tri pracovné dni 

- neuhradenie ceny za dielo v zmysle Článku VII riadne a včas   

- neposkytnutie dohodnutých podkladov a spolupôsobenia podľa čl. V 

  

4. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia. 

 

Článok IX 

Doručovanie, poverené osoby 

  

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie 

na adresu určenú v záhlaví zmluvy, doručenie kuriérom, e-mailom alebo osobné 

doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v 

ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo 

v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej 

poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, 

preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 

 

2. V prípade akejkoľvek zmeny adresy alebo kontaktných údajov určených na doručovanie 

písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná 

zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy a kontaktných údajov bezodkladne písomne 

informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca 

nová adresa a nové kontaktné údaje riadne oznámené zmluvnej strane pred odosielaním 

písomnosti. 

 

3. Poverenou osobou na strane Objednávateľa bude: 

Ing. Jana Jagnešáková 

jana.jagnešáková@cvtisr.sk 

telefónne číslo: 02/69253137 

mailto:jana.jagnešáková@cvtisr.sk
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4. Poverenou osobou na strane Zhotoviteľa bude: 

........................................ 

........................................ 

telefónne číslo: .............  

 

Čl. X 

Výpoveď 

 

1. Zmluvné strany sú oprávnené  túto zmluvu písomne vypovedať na základe čl. VIII bod 

2.  Zmluva zaniká uplynutím jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. 

 

2. Okamihom doručenia písomnej výpovede zanikajú vzájomné záväzky zmluvných strán 

vyplývajúce zo zmluvy a jej príloh a každá zmluvná strana má nárok na úhradu všetkých 

nákladov, ktoré vynaložila do okamihu vypovedania zmluvy.  

 

3. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude 

zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške 

rozpracovanosti jednotlivých prác. Rozpracovanosť sa určí komisionálnym jednaním, 

ktorého sa zúčastnia zodpovední zástupcovia zmluvných strán.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia 

záväzku uprednostnia dohodu. Ak nedôjde aj napriek tomu k dohode, bude predmet sporu 

predložený súdu SR.  

 

Čl. XI 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA 

FINANCOVANIA Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 

 

1. Zhotoviteľ je povinný  strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly 

orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 292/2014 Z.z. o 

príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 123 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 

1303/2013 zo 17. decembra 2013 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými 

orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 292/2014 Z.z a podľa článku 123 a nasl. nariadenia 

Rady (ES) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu 

kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Prenajímateľovi žiadna 

odmena, náhrada ani iné plnenie. 

 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so 

Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu tejto zmluvy a výsledky finančnej 

kontroly oprávneného orgánu podľa § 8 zákona č. 292/2014 Z.z neumožňujú 

financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

alebo iných postupov. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na 

základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených 

subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom 

doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za 
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účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto 

zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávateľ.  

 

4. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo 

strany zhotoviteľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.  

 

5. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a 

nedodania požadovaných podkladov zo strany zhotoviteľa, je povinný zhotoviteľ túto 

škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú 

vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych 

fondov EÚ v programovom období 2014-2020 do 31.12.2028. 

 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo 

zmluvných strán nebola v tiesni a omyle, a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej 

podpísaní obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia 

 

3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 

republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť 

objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy a 

svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom 

rozsahu. 

 

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou číslovaných písomných 

dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Dodatky sú neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy. Účinnosť dodatkov nastane deň po ich zverejnení v Centrálnom registri 

zmlúv. 

 

5. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, ostatné 

ustanovenia zmluvy nie sú touto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto 

neplatného ustanovenia sa vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú 

spravovať príslušnými platnými právnymi predpismi. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 



9 

 

 1. Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy 

 2. Príloha č. 2 – Preberací protokol 

 3. Príloha č. 3- Cenová ponuka 

 

 

 Bratislave, dňa ________________ 

 

 

 

______________________ 

za objednávateľa 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

generálny riaditeľ CVTI SR 

hlavný manažér projektu 

Centrum vedecko-technických 

informácií Slovenskej republiky 

______________________ 

za zhotoviteľa 

............................. 

…………. 

……………………… 
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Príloha č. 1 

 

Opis predmetu zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je vypracovanie architektonickej štúdie využitia objektov č.66 a č.67 

v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom v Nitre pre zámer vybudovania 

a prevádzky „Centra vedy“. 

 

Predmetom zmluvy je: 

a) objemové a dispozičné riešenie jestvujúcich objektov, a vymedzeného medzipriestoru medzi 

objektami; 

b) posúdiť využitie priestorov v jestvujúcich objektoch, prehodnotiť ich projektové riešenie pre 

uvedený zámer a určiť možný rozsah stavebných zásahov a úprav pre ucelené 

veľkopriestorové miestnosti, posúdiť a navrhnúť možnosti a spôsob rozšírenia priestorov 

prístavbou alebo dostavbou na kontaktnej ploche v medzipriestore jestvujúcich objektov; 

c) navrhnúť priestorovo a prevádzkovo ucelené časti pre vstup návštevníkov a personálu, 

výstavné exponáty, administratívu a technické príslušenstvo; 

d) riešiť prepojenie jestvujúcich objektov a spoločný vstupný priestor pre návštevníkov vrátane 

jeho príslušenstva; 

e) navrhnúť spôsob dopravnej obsluhy „komplexu budov“ – dopravný prístup, parkovanie 

personálu a návštevníkov, zásobovanie prevádzky; 

f) overiť a posúdiť podmienky pre napojenie objektov na vonkajšie areálové a verejné 

inžinierske siete; 

g) aktualizovať rozpočtové náklady na realizáciu stavby; 

h) navrhnúť postup prestavby, prípadne možnosti etapizácie dostavby. 

 

Prílohy: 

Príloha č.1.1 – poloha lokality v území mesta Nitra 

Príloha č.1.2 – poloha lokality v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu v Nitre 

Príloha č.1.3 – ortofotomapa s vyznačením polohy lokality v areáli bývalých kasární na 

Martinskom vrchu v Nitre 

Príloha č.1.4 – vymedzenie objektov a pozemku pre zámer 

Príloha č.1.5 – popis objektov č.66 a č.67 

Príloha č.1.6 – rozpočtové náklady určené na aktualizáciu 
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Príloha č. 2 

Preberací protokol o odovzdaní architektonickej štúdie využitia objektov č. 66 a č. 67. V 

areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom v Nitre pre zámer 

vybudovania a prevádzky „Centra vedy“ 

 

 

Názov projektu:  

Operačný program: Výskum a inovácie 

ITMS KONV:  

ITMS RKZ:  

Aktivita projektu: 

(číslo a názov) 
 

  

Názov zmluvy: 

Zmluva o dielo – Vypracovanie architektonickej štúdie využitia 

objektov č. 66 a č. 67. V areáli bývalých kasární na Martinskom 

vrchu pod Zoborom v Nitre pre zámer vybudovania a 

prevádzky „Centra vedy“ 

Číslo zmluvy:  

Dátum zverejnenia 

zmluvy: 
 

Dátum účinnosti 

zmluvy: 
 

Objednávateľ:  

(prijímateľ NFP) 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Bratislava 811 04,  Lamačská cesta 8/A 

 

Zhotoviteľ:  

Predmet prevzatia:  

 

 

Potvrdenie o akceptovaní 

 

Za objednávateľa: 

 

Za zhotoviteľa: 

Meno 

 
Ing. Jana Jagnešáková 

Meno 
 

Podpis 

 

 

 

Podpis  

Miesto 

a dátum 
Bratislava,  

Miesto 

a dátum 
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Príloha č. 3 

 

Cenová ponuka 

 

 

 

 

Predmet plnenia Cena v € bez DPH Výška DPH v € Cena v € s DPH 

 

 
   

 


