Zmluva o dielo c.31/2015
Na vypracovanie realizacnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle
stavebného zákona c.50/1976 Zb. a jeho vykonávacích predpisov
uzatvorená podl'a Obchodného zákonníka

cu.
Zmluvné strany
l. Objednávatel': Obec Nižný Krucov
adresa: Obecný úrad Nižný Krucov
v zastúpení: Mgr. Vladimíra Hennanovská, starostka obce
ICO: 00332615
DIC:2020630260
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s
C. úctu: 4251257001/5600
E-mail: niznykrucov@gmail.com
(dalej len Qbjednávatel')
a
2. Zhotovitel': Ing. Arch. Jozef Bednár
adresa: Mlynská 1350
v zastúpení: Ing. Arch. Jozef Bednár
ICO: 33 269 009
DIC: 102 239 4527
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, pobocka Vranov nad Topl'ou
C. úctu: 9661390/5200
.
E-mail: bednar@atelier.sk
(dalej len zhotovitel')

CI.D.
Predmet zmluvy
l.

Predmetom tejto zmluvyje záväzok zhotovitel'a, že riadne 'a vcas vypracuje realizacnú projektovú
dokumentáciu -inžinierske projektovanie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Revitalizácia okolia domu smútku" (dalej len dohodnuté dielo).
Obsah dokumentácie: Projekt stavby- architektonická cast- starý stav, nový stav, projekt požiarnej ochrany,
statický posudok (ak to okolie domu smútku vyžaduje), projektovo energetické hodnotenie budovy (ak to okolie
domu smútku vyžaduje), technická správa, prehl'adná situácia ,rozpocet stavby s výkazom výmer, predpokladaný
náklad stavby 120 000,- EUR.
2. Objednávatel' sa zaväzuje prevziat dohodnuté dielo a zaplatit zan zhotovitel'ovi dohodnutú cenu podl'a Cl.V.
tejto zmluvy v lehote splatnosti podl'a Cl.VI. tejto zmluvy.

CI.ID.
Rozsah a pocet vyhotovení diela
l. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy dodá zhotovitel v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia
a realizacná projektová dokumentácia v zmysle stavebného zákona c.50/1976 Zb. ajeho vykonávacích predpisov
2. Zhotovitel odovzdá dielo v 6 vyhotoveniach dokumentácie (6 sád) a Ix v elektronickej fonne.

CI.IV.
Etapizácia prác a termíny plnenia
l.

Zhotovitel' vypracuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v jedenej ucelenej etape v tenníne do
31.01.2016

Cl.v.
Cena za vyhotovenie diela
l. Celková cena za vypracovanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvyje 4.800,- EUR, slovom:
štyritisícosemsto EUR.
2. Uvedená ciastka za vyhotovenie diela sa vztahuje výlucne na vypracovanie diela v rozsahu a pocte vyhotovení
podla ustanovení uvedených v cl II. a III. tejto zmluvy.
3. Cena je uvedená vrátane DPH vzhladom na to, že zhotovitel nie je platcom DPH.

Cl.VI.
Fakturácia a splatnost faktúry
Objednávatel sa zaväzuje:
-zaplatit zhotovitelovi celkovú cenu diela vo výške 4.800,- Eur a to rozdelením platieb na dve casti, splatnost
faktúr je 30 dní:
1. vyplatit zhotovitelovi zálohu na vypracovanie diela PD v ciastke 1.000,- EUR, slovom jedentisíc EUR.
2. doplatit zhotovitelovi 3.800,-Eur slovom (tritisíc osemsto EUR) ,druhú cast ceny diela a to po pridelení
financných ~rostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva SR z PRV 2014-2020 na stavbu" Revitalizácia
okolia domu smútku" kde v casti oprávnených nákladov stavby sú financné prostriedky na projektovú
dokumentáciu.
3. Zhotovitel vystaví objednávatelovi faktúru pre zálohu po nadobudnutí právoplatnosti tejto zmluvy a faktúru
na druhú cast ceny diela vystaví zhotovitel až po pridelení fmancných prostriedkov z Ministerstva
pôdohospodárstva z PRV 2014-2020.

CI.Vll.
Odstúpenie od zmluvy a odkIadová povinnost
1. Odstúpenie od zmluvyje možné len v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka pri podstatnom porušení
zmluvy a realizuje sa písonmou formou.
2. Za vážne porušenie tejto zmluvy sa považuje:
a) prekrocenie lehoty splatnosti faktúr objednávatelom o viac ako 30 dní,
b) prekrocenie terminov zhotovenia diela, jeho etáp a ucelených castí o viac ako 15 dní.

Odkladová povinnost:
Dodávatel sa zaväzuje strpiet výkon kbntroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela
a poskytovaním služieb kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
fmancného príspevku uzavretej objednávatelom ako prijímatelom NPP za úcelom fmancovania predmetných
tovarov, diela a služieb a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákona c.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie
v znení neskorších predpisov a zákona c.502/2001 Z. z. o fmancnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom fmancnom
príspevku ajej priloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnút týmto orgánom
riadne a vcas potrebnú súcinnost.
Porušenie tejto povinnosti dodávatela je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávnuje objednávatela od
zmluvy odstúpit.

Cl.vm.
Miesto a podmienky odovzdania diela
Miestom odovzdania a prevzatia diela je kancelária pracoviska zhotovitela na adrese uvedenej v cl. l. tejto
zmluvy. Zhotovitel odovzdá objednávatelovi dohodnuté dielo.

CI.IX.
Záverecnéustanovenia
1. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonané fOll11oUpísomných dodatkov potvrdených oboma
stranami.
2. Vztahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
3. Túto zmluvu je možné zmenit alebo zrušit len písomnou dohodou zmluvných strán.
4. Zmluva je napísaná v 4 exemplároch, z ktorých objednávatel a zhotovitel obdržia po 2 exemplároch.
5. Táto zmluva nadobúda úcinnost den nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatela.
skutocnost oznámi objednávatel e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedenú v tejto zmluve.
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I

