
ZMLUVA O DIELO č. 05 / 2012 ^?^. ^^uzavretá podf'a § 536 a následne Obchodného zákonníka 6. 513/1991 Zb.
<->u

x 7̂0^^-

7.ČLÁNOK1.-ZMLUVNÉSTRANY: ^ ^^í

7

1.1. objednávateľ; Obec Poproč
Skolská 2

044 24 Poproč

v zastúpenf: Íng.ŠtefanJaklovský,
starosta obce

v

ICO: 00 324 639

v

DIC: 20 207 461 89

bankové spojenie:

číslo účtu :

1.2. zhotoviteľ: ing. arch. Viktor Malinovský,
autorizovaný architekt SKA,
registračné číslo 0760AA
Rázusova 44,
040 01 Košice

vzastúpení: dtto

IČO: 355 760 81

v

DIC: 1030224195

lč DPH : SK1030224195

bankové spojenie : UniCredit Bank

ČtSlO ÚČtU : 105262007/1111

v /

CLANOK 2. - PREDMET ZMLUVY :

2.1 Predmetom zmluvy je vypracovanie_diela "ÚPN-0 Poproč, Zmeny a doplnky č. I",
ktoré bude pozostávať zgrafickej atextovej ČastÍ. Grafická časť dielá bude
spracovaná digítálnou fomou na pauzakoyych náložkách, vo formáte "dgn -
microstation" v merítku M=1:10 000 a M=1:2 000.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že do doby 7 dní od podpísania zmluvy o dielo poskytne
zhotoviteľovi vypracované požiadavky na riešenie diela a poskytne zhotoviteľovi
pôvodný územný plán obce, jeho grafíckú a textovú časť.

2,3 Objednávateľ sa zavazuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohovorené spolupôsobenie.



v_ jr

CLANOK 3. - OBSAH PREDMETU 2MLUVY:

3.1 Obsah predmetu zmluvy bude pozostávať:

grafícká časť w

2, komplexný výkres funkčného využitia katastrálneho
územia obce - priesvitka M= 1: 10000

3, komplexny výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia
zastavaného územia obce - priesvitka M=1; 2000

5, výkres riešenía verejného technického vybavenia
(vodné hospodárstvo) - priesvitka M=1: 2000

6, výkres riešenia verejného technického vybavenia
(energetika) - priesvitka M=1: 2000

7, výkres perspekfívneho využítía poľnohospodárskej pôdy na
na nepornohospodárske účely - priesvitka M = 1: 2 000

textová časť

-sprievodná správa
- vyhodnotenie využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
- záväzná časť

3.2 Požadované zmeny v rozsahu obvyklej podrobnosti zmien a doplnkov
budú predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.

ČLÁNOK4. - ČAS PLNENIAZMLUVY:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo ako celok v termíne do 15. februára 2013.

ČLÁNOK 5. - CENAZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu tejto zmluvy je 4 400.-  
(štyritisícétyristo  ) + 20% DPH = 880..   (osemstoosemdesiat  )", spolu 5 280..  
(päťtisícdvestoosemdesiat  ).

52 y?^Jewf/^r^!^ÍOd^!?^,ro^^ot^v^L&T^m^t^mi^vy^^ podobe,
^nÍ^? ^ľ^^ni^i^Tr?,ľ1^t^^^v/"fv^[Ít^?. ?Irľ?..nax:-?? l.no?Í._^príp e
potreby vytlačenia viacerých vyhotovení predmetu zmluvy, tieto budú fakturované
samostatne,

5.3 ^.o^_kla,d.on,IPI~eút'lradu ceny Predmetu zmluvy bude faktúra, vystavená po odovzdanf
diela objednávateľovi.

5.4 Splatnosťfaktúrje sedem dnf od dátumu ich vystavenia zhotovitei'om.

ČLÁNOK 6 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

6.1 Predložený návrh zmluvy je objednávateľ povinný potvrdiť bez zbytočného odkladu po
jeho doručení ( § 279 Obchodného zákonníka ).

6.2 Ak objednávateľ v priebehu yykonávania prác zmenÍ východiskové podklady, alebo
zmení svoje požiadavky, ktoré podstatne ovplyvnia priebeh. rozsah a cenu
požadovaných prác, alebo vznikne nemožnosť plnenia tejto zmluvy, tieto skutočnosti
=^^^d^ktqto*atebopo^omn^(tohodemedzi
zmiuvnými stranami zhotoviteľ práce na predmete zmtuvyzastaví a vykonané práce
(rozpracovanosť) vyfaktúruje objednávateľovi.



6.3 Zmluvanadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán, je vyhotovená v dvoch
?<?Eľŕlá,r.^h'.ZJ<t?n??:h každázmluvnástranaobdrží Jec<en exemplár, možno ju meniť
iba písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcamí.

6.4 Zmluvné strany dohodli, že nebudú uplatňovať zmluvné pokuty.

6.5 Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú uj'mu, ktorá vznikne
^t?I^ľi^ff.a,t!Tl ^L^'TiTLkt_O^LXyra?.n?,-?neh? dnocujú diel° atym znižuju
dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v spoločnosti.

6.6 ^fl^^v^^n'^^1^0te,yite^aaz^dodň^^aptate^'aj3e^ny^je1^^
objednávateľ môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom
zhotoviteľa.

67 zh?tovlteľ J? Povinny odstrániť vidjtel'né vady diela zistené objednávateľom pri
preberaní diela, na vlastné näklady do dobyjedného mesiaca.

6'8 zmluv.né.sírany,sadohod"'že prípadné spory z tejto zmluvysa budú riešiť v prvom
prípadevzájomnými rokovaniami.

V Košiciach, dňa ./^c)f.:./w,:
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