
 

ZMLUVA  O  DIELO   
 

č.5/2013 uzavretá podľa ustanovení  
 § 536 -565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 39 

a nasl. zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) a ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
 

medzi týmito zmluvnými stranami 
 

 

čl.1 - Zmluvné strany: 
 

1.ZHOTOVITEĽ : S STUDIO s.r.o. 
 

Zhotoviteľ :    S STUDIO s.r.o.                           
Adresa :      Cyprichova 14, Bratislava 831 54                              

Bankové spojenie :       Slovenská sporitelňa, a.s.           

Č. účtu : 0634488677/0900 

IČO : 45338523  

DRČ : 2022958245  

Telefón, e-mail : 0905 847 153, sasa.vrtakova@gmail.com                     

 
 
1.2 OBJEDNÁVATEĽ  :  

Objednávateľ :   Obec Vígľaš                    

Adresa :               Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš                                                           

Telefón, e-mail :  045/539 42 43, starosta@viglas.net.sk 

IČO:                     00320382 

DIČ: 2021318761 
 

 

čl.2  -  Predmet zmluvy rozsah a obsah predmetu plnenia : 
PREZENTÁCIa PRE INVESTOROV PP VIGĽAŠ 

 

2.1- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vypracované v súlade s ustanoveniami zák. 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok Ministerstva 
životného prostredia SR, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje pre 
objednávateľa a objednávateľovi dodá tento predmet plnenia, v nasledovnom rozsahu 
a členení: 

 2.1.1 Spracovanie a digitalizácia vstupných podkladov 
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 2.1.2 Zastavovacia štúdia areálu 

 2.1.3 3D vizualizácia model areálu – 3D pohľady na jednotlivé oblasti areálu 

 2.1.4 Animácia 

2.1.5 - Objednávateľ  sa  zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú 
cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 2.1.6 - Dielo je vyhotovené riadne, ak spĺňa všetky požiadavky uvedené    v tejto 
zmluve alebo jej prílohách a je odovzdané objednávateľovi  v termíne uvedenom 
v tejto zmluve.  

 2.1.7 - Dodatočná zmena diela sa môže realizovať len vo forme  dodatku k tejto 
zmluve, ktorý bude okrem iného obsahovať aj  ustanovenia pojednávajúce 
o vplyve zmeny diela na cenu za dielo a príslušné termíny odovzdania diela. Ak 
nebude dodatok obsahovať tieto ustanovenia, je neplatný. 

čl.3  - Spôsob splnenia predmetu zmluvy: 
 3.1  Spracovanie a digitalizácia vstupných podkladov bude vypracovaná ako 

podklad pre zastavovaciu štúdiu areálu po dodaní potrebných podkladov riešeného 
územia vo formáte dwg,dxf alebo dgn podľa dohodnutej ceny. 

3.2 Zastavovacia štúdia areálu bude vypracovaná na základe požiadaviek 
objednávateľa podľa dodaných podrobných podkladov pre jednotlivé časti areálu 
podľa dohodnutej ceny. 

3.3 3D vizualizácia model areálu – 3D pohľady na jednotlivé oblasti areálu na 
základe odúhlasenéj zastavovacej štúdie bude vypracovaný 3D model areálu a po 
dohode s objednávateľom budú spracované jednotlivé 3D vizualizácie na jednotlivé 
oblasti areálu podľa dohodnutej ceny vo formáte jpg. 

3.4 Animácia po vypracovaní 3D modelu areálu bude vypracovaná animácia 
prezentačné video podľa dohodnutej ceny vo formáte mp4. 

čl.4  - Termín plnenia: 
4.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá čistopis predmetu 
dohodnutého v rozsahu a obsahu čl.3 tejto zmluvy v termínoch : do 3 dní od záväznej 
objednávky. 

 4.2  Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného  spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

    4.3  Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym  vypracovaním a 
odovzdaním diela objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov 
práce osobne s potvrdením o prevzatí (potvrdený dodací list). 

4.4  Zmluvne dohodnutý termín je možné upraviť na podnet objednávateľa po 
vzájomnej dohode, len v prípade:  

 a) zmeny zadávacích podmienok  

 b) zmeny základnej koncepcie  

 c) zmeny rozsahu funkčného a technického riešenia.   

 4.5  Ak sa vyskytne prekážka, pre ktorú nebude zhotoviteľ schopný   odovzdať 
včas dielo príp. jeho časť, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu o tom 
informovať objednávateľa. 



 

čl.5  -  Spolupôsobenie a podklady: 
 5.1  Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov : 

 lokalitný program objednávateľa (predstavy a požiadavky na  vypracovanie 
štúdie areálu), 

urbanistické podmienky - regulatívy (schválený územný plán pre danú     parcelu 
s rozhodnutím o umiestnení stavby - podmienkami príslušného úradu). 

5.2  V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v  
rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri         
zabezpečovaniu podkladov pre vypracovanie štúdie. Toto spolupôsobenie poskytne 
zhotoviteľovi pri objednávke diela. 

 

čl.6 - Cena predmetu plnenia : 
6.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto  zmluvy  vznikla 
dohodou  zmluvných  strán  podľa  zákona NR SR č.18/1996 Z.z.  o pevných cenách. 

 6.2 Cena: 
Spracovanie a digitalizácia vstupných podkladov                                 585,00 €. 
Zastavovacia štúdia areálu                                                                1 085,00 €. 
3D vizualizácia model areálu –  
3D pohľady na jednotlivé oblasti areálu                                             5 320,00 €. 
Animácia                                                                                            3 735,00 €. 
Cena za dielo spolu                                                                       10 725,00 €. 

 
  6.3.  Cena za dielo pokrýva všetky náklady, ktoré bude zhotoviteľ    
 musieť vynaložiť v súvislosti so zhotovením diela.   

  6.4.  Cena za dielo je cena pevná, kalkulovaná podľa prílohy č. 1 tejto  zmluvy o 
dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. 

        6.4.  Zmluvnú cenu je možné upraviť len v prípadoch : 

 zmeny zadávacích podmienok,  

 zmeny základnej koncepcie,  

 zmeny rozsahu funkčného a technického riešenia na podnet  objednávateľa. 

čl.7  -  Platobné podmienky:  
7.1 Objednávateľ zaplatí za dielo najneskôr do 30 dní od doručenia faktúry za 
vyhotovené dielo. 

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli  sa zmluvné strany 
na zmluvnej pokute - penále vo výške 0.05% z fakturovanej ceny za každý deň 
omeškania. 

7.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od  tejto zmluvy na  strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu 
zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého 0.05% podielu z dohodnutej ceny 
jednotlivých prác. 



7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy  spôsobeného 
vlastným zavinením, dohodli sa zmluvné strany na  zmluvnej pokute - penále vo 
výške 0.05% z fakturovanej ceny za  každý deň omeškania.  

  

čl.8  -  Zodpovednosť za vady, záruka: 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený  podľa tejto 
zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo nebude mať vady z hľadiska obsahu, 
rozsahu a technických parametrov, ktoré by bránili použitiu diela v procese 
rozhodovania. 

    8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

 8.3 Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že neoznámi 
druhej zmluvnej strane včas, že nie je schopná riadne plniť  záväzky z tejto zmluvy. 

   
čl.9  - Licenčná zmluva: 

 Na účely tohto článku sa zhotoviteľom rozumie autor a objednávateľom nadobúdateľ. 
  
 9.1  Zhotoviteľ objednávateľovi udeľuje licenciu v neobmedzenom  rozsahu. 

9.2  Zhotoviteľ objednávateľovi poskytuje licenciu bezodplatne. 
9.3  Zhotoviteľ objednávateľovi udeľuje súhlas na postúpenie licencie. 

  

čl.10 - Všeobecné ustanovenia: 
         10.1 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 

      10.2  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami. 

          10.3  Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou alebo jej prílohami  sa riadia 
Obchodným zákonníkom.  

      10.4  Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými a  očíslovanými 
dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 10.5  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré prípadne      vyplynú 
z realizácie tejto zmluvy budú riešiť v prvom rade vzájomnou  dohodou. 
V prípade nedosiahnutia dohody majú právomoc riešiť vzájomné spory súdy SR.  

  10.6  Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom všetky zmeny,  týkajúce sa 
svojej právnej subjektivity, ako aj všetky skutočnosti, významné z hľadiska plnenia 
povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy alebo uložených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a k tomu doručiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu 
príslušné doklady. 

 10.7  Zmluvné strany nemôžu jednostranne postúpiť práva z tejto  zmluvy na inú 
osobu.  

   10.8  Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé na právne  úkony, že 
sa podrobne oboznámili s predmetom zmluvy, s jej obsahom  a nemajú voči nim 
žiadne výhrady ani návrhy na doplnenie. 



   10.9  Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni  ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez 
nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

              10.10  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých    každá 
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 

        Bratislava,    19. 02. 2015                                      Bratislava,   19. 02. 2015 
 
 
 
     
 
 
      ............................................................           …...................................................... 
              objednávateľ                                                      zhotoviteľ                                                                               
           Ing. Róbert Záchenský          Ing.arch. Alexandra Vrtáková 
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