
Zmluva o dielo 

Uzavretá v zmysle par. 536 a nás. Obchodného zákonníka  ( Zákon c. 513/1991 Zb.) 

 

Čl. I. - Zmluvne strany 

 

1.1. Dodávateľ: Ing.arch. Ladislav Kollar, 17. novembra 162 , 080 01 Prešov  

    

 

 

 

1.2. Odberateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 852 01 Bratislava 

zastúpená:  Mgr. Art Monika Korenčiová 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK67 5600 0000 0018 0067 7006 

IČO:    00179949 

DIČ:   2020910837 

 

 

Čl. II. - Predmet zmluvy 

 

2.1.Predmetom zmluvy je zabezpečenie,  sprostredkovanie a koordinácia činností pre 

odberateľa, ktoré sú nevyhnutné pri príprave projektu : Príprava koncepcie  

transformácie Domu kultúry Lúky na moderné Centrum súčasného umenia 

a kultúry pre deti a mládež. ( objekty a územie zahrnuté do architektonicko-

urbanistického riešenia zámeru – Dom kultúra Luky,  k.ú. Petržalka –č.p. 2306/4. 

Námestíčka  pred DKL , k.ú. Petržalka č.p. 2309 a 2310. Malý Braník, k.ú. Petržalka č.p. 

2276 ). 

Zabezpečenie , sprostredkovanie a koordinácia pozostáva z:  

 

 1. Zber informácii a podkladov k riešeným objektom a územiu ( vyznačené hranice 

územia a stavieb v situácii ). 

2. Koordinácia digitálneho zamerania pôvodného stavu objektov a územia ( t.j. polohopis 

a výškopis budov a areálu ) a vyjadrenia správcov podzemných vedení , ktoré budú slúžiť 

k príprave zámeru a architektonicko-urbanistickej štúdie. Sprostredkovať obhliadku 

priestorov, ktoré budú v riešení zadania ( oboznámiť geodeta so zámerom a uviesť rozsah 

zamerania ). 

3. Zámer projektu (rozsah územia a stavieb) v spolupráci s objednávateľom skoordinovať 

a zabezpečiť: 

-  spolupráca na príprave lokalitného programu k predmetnému zámeru 

- spolupráca pri určení rozsahu budov a plôch v objekte DKL 

- špecifikovať priestory objektov, aké funkcie im priradiť ( na čo môžu byť využité ) 



- uviesť/vyhodnotiť technický stav priestorov 

- uvažovať o koncepcii riešenia zelenej budovy a jej rozsahu 

-zámer a konzultácia s mestom/mestskou časťou, ktorá bude slúžiť ako podklad        

k vypracovaniu architektonicko-urbanistickej štúdie, 

- rešerš k príslušným súťažiam a štúdiám, ktoré sú spracovane k územiu pred DKL, malý 

Braník, námestíčko za posledné obdobie, 

- informácie o schválených záväzných dokumentoch mesta k predmetnému územiu 

- vyhodnotenie informácií a ich doplnenie. 

4.  Podklady k vypracovaniu architektonicko – urbanistickej štúdie.  

2.2. Ďalšie súvisiace služby môžu byť dohodnuté v osobitnej zmluve. 

 

 

Čl. III. - Termíny plnenia zmluvy 

 

3.1. Začiatok plnenia zmluvy začína plynúť podpísaním zmluvy o dielo 

3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020. Zmluvne strany sa môžu dohodnúť na 

ukončení plnenia tejto zmluvy k inému termínu. 

3.3. Podľa spracovaného harmonogramu uvrrného v článku II. 

3.4. Pri dobrom plnení ustanovení tejto zmluvy môže odberateľ predlžiť dátum plnenia.  

 

 

Čl. IV. - Cena za dielo 

 

4.1. Cena za vykonane dielo:  2.500 € ( slovom dvetisícpäťsto eur ) 

4.2. Odberateľ sa zaväzuje vykonávať úhradu podľa predloženej faktúry za služby spojené so 

zabezpečením a sprostredkovaním. 

4.3. Odberateľ bude dohodnutú sumu poukazovať na účet dodávateľa na základe faktúry 

vystavenej dodávateľom . Faktúra je splatná do 14 dni odo dňa doručenia odberateľovi. 

  

 

Čl. V. - Osobitne ustanovenia 

 

5.1. Odberateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať informácie o priebehu prác. 

5.2. Odberateľ sa zaväzuje, že prevezme prevedené práce a služby, za ktoré zaplatí dohodnutú 

cenu.  

 

Čl. VI. - Záverečne ustanovenia 

 

6.1. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán a to formou písomného dodatku. 

6.2. Zmluvne strany sa dohodli, že vzťahy neupravene touto zmluvou sa budú riadiť podľa 

Obchodného zákonníka. 

6.3. Zmluva sa stáva právoplatnou a účinnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami.                                   

Vyhotovuje sa v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo 

zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie tejto zmluvy. 



6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá po vzájomnom odsúhlasení podľa ich slobodnej vôle a zrozumiteľne.  

 

 

V Bratislave, dňa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodávateľ        Odberateľ  

      


