
Obec PoproČ
v

Obecný úrad PoproČ, Skolská 2, 044 24 Poproč
r_ w

Sp.zn.:OcU-S-592/2016

Z áp is v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dôa
6.7.2016 na webovom sídle obce Poproč:

r. y

zmluvu, sp. zn.: OcU -S- 592/2016

uzatvorenú dňa 4.7.2016

úČinnú odo dňa : 7.7. 2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovskym , starostom obce

a

2., Vodohospodársky projekt s.r.o.

Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice

zastúpená Ing. Stanislavom Zembiakom

Predmet zmluvy:

zmluva odielo : prípravné aprojektové práce "Poproč kanalizácia -
rozšírenie - Potočná ulica"

w

Obec POPROCV Poproči, dňa 6.7.2016 ?i-Írn)LcnéhocSS usekObecného
ŠkoÍská2,0^4 24 Popro 

t

á Benková

zamestnanec óbce poverený zverejňovaní



OcU- ^ ^Z/zo^

Zmluva o dielo č....../2016
uzatvorená podfa príslušných ustanovení § 536 - 565 a násl. Obchodného zäkonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších zmien a dophkov
(ďalej len "zmluva ")

w

Clánok 1

Zmluvné strany

1.1 ObiednávateF: Obec Poproé
v

Sídlo: Obecný úrad, Školská 632/2.044 24 Poproč

Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
TF

Císlo účtu:

IČO: 00324639
v

DIC:
Tel: 055/466 81 70
e-mail: starosta@poproc.sk
y

Dalej len "objednávateľ'

1.2Zhotoviter: (/^o^c? ^op^r^ ^^ď^r, r. ^ o,
o/ x^yč^So sídlom: ^^^^/^-/yr/y^ c^r^ W/ Ô^Ô

Zastúpený:
Osobyoprávnenérokovaf: /^. 2^^^^ r/^r^^-voveciachzmluvných:
- vo veciach technických: /^& r"r^^ ^rc ^^ ^^^  ^ ^
Bankové spojenie: l/^s /^.r,číslo účtu:

^6 ^^^ ,^^2. /^ZOQv

ICO:
DIC: ^e^y^cev

IČDPH: ^/7^?-^? 9
Tel: -r/c  ot /7 ^ /ď^-
Fax: 0^^s~t? ^^rdp

e-mail: ĉ>^' //^^-l^ r^/c^t/^f^pV

Ďalej len "zhotoviteľ



v

Clánok 2
Predmet plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy sú prípravné a projektové práce, súvisiace s rozšírcním kanaiizácie v Obci
Poproč, a to:
a) Geodetické zameranie riešenej plochy, výškopis, polohopis. zameranie jestvujúcich objektov. Spôsob
spracovania: digitálny formát dxf alebo dwg.
b) Štúdia uskutočniternosti vo dvoch alternativnych riešeniach
c) Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
d) Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu
2.2. Dokumentácia má byť spracovaná v takej forme, aby bola použiterná pre ďalšie strategické
rozhodovanie objednávatefa a na rokovania so zainteresovanými inštitúciami, orgánmi štátnej a verejnej
sprävy a s ďaléími dotknutými právnickými a fyzickýmí osobami.
2.3. ZhotoviteF zhotoví projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Za zhotovenie projektovej dokumentácie zaplati Objednávatel'Zhotoviteľovi odmenu vo výške
a spôsobom určeným v tejto zmluve.

t>

Clánok 3
Spôsob vykonania diela

3.1. Zhotoviteľ sa pri zhotovovani dieta zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy,
vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť
východiskovými podkladmi Objednávateľa, odovzdanými pri uzavretí tejto zmluvy, pokynmi Objednávatefa,
zápismi a dohodami s Objednávatefom a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých organizácií,
3.2. Odborné činnosti a zátežitosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať s náležitou starostiivosfou
a odbornosťou v súlade so záujmami ObjednávateFa.
3.3. ZhotoviteF zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude zhotovená v súlade s touto zmluvou
avsúladesplatnýminonnami. naúčel. uvedený v tejto zmluve.
3,4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná Objednávatefovi písomne v 6-tich
vyhotovaniach a aj v digitálnej forme.

V

Clánok 4
Čas plnenia

4.1. Termin odovzdania štúdieje: 60 dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4.2. ZhotoviteF nezodpovedá za nedodržanie terminu, dohodnutého v tomto článku, ak omeškanie bolo
spôsobené zavinením na strane ObjednávateFa.

v

Clánok 5
Súéinnosť

5.1. ObjednávateF poskytne zhotoviteľovi existujúcu dostupnú dokumentáciu prislúchajúcu ku
spracovávanej stavbe, ktorou disponuje. Zhotoviteľ ju je povinný vrátif:
a) bez zbytočného odkladu po tom, akoju nebude potrebovať, najneskôr však spotu s odovzdanim
projektovejdokumentácie.
b) kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada.
5.2. Objednávateľ umožní Zhotoviterovi najeho požiadanie prístup na dotknuté nehnuternosti, za účelom
a v rozsahu obhliadky miesta plánovaného stavebného zámeru, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia
priestorovej fotodokumentácie.
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Clánok 6
Cena a platobné podmienky

6.1. Cena za vykonanie dielaje stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z, o cenách v zneni
neskoréích predpisov a jeho vykonávacej vyhtášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov,
6.2. Cena za vykonanie dieta je:

1 Položka rozpoctu Cena bez DPH DPH Cena s DPH
~1

t- -4

Projektová dokumentácia pre ^^ EUR EUR
rozsírejnekanalEáciev^oproci ^^ <sy^, -EUR^

^-L I -í

6.3, Právo na fakturáciu vzniká dňom odovzdania vykonaného diela. Objednávateľ vykoná úhradu na
základe ZhotOYÍterom riadne vystaveného daňového dokladu, ktorý mu Zhotoviter preukázaeľným
spôsobom doručí najskôr v deň vzniku präva na príslušnú fakturáciu podľa predchádzajúcej vety. K fakture
musia byť doložené doklady umožňujúce posúdif oprávnenosť fakturácie.
6.4. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dňa jej preukázaterného doručenia Objednávatefovi.

v

Clánok 7
Zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviter zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude zhotovená podľa platných technických
a právnych predpisov a podmienok tejto zmluvy a že bude mať viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.
7,2, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania
Objednávaterovi. Za vadu projektovej dokumentácie sa považuje aj jej akýkoFvek nedostatok a/alebo
osobitná požiadavka, ktorého odstránenie/zapracovanie požaduje níektorá inštitúcia, dotknutá v súvislosti
s účelom použitia architektonického návrhu podľa tejto zmluvy.
7.3. Pre prípad výskytu vady, podfa predchádzajúceho bodu, má Objednávateľ právo požadovaf od
Zhotovitera bezplatné odstránenie vady (ďalej len "reklamácia"), Reklamácia sa uplatňuje bez zbytočného
odkladu po tom, ako vadu Objednávateľ zistí, a Zhotovitera na odstránenie vady e-mailom a/alebo písomne
vyzve.
7.4. Zhotoviterje povinný v prípade reklamácie reklamovanú vadu na vlastné náklady odstrániť a to bez
zbyočného odkladu, najneskôr v lehote 10 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Uplatnením reklamácie sa
rozumie jej doruéenie Zhotoviterovi V prípade reklamácie zastanej e-mailom, sa reklamácia považuje za
uplatnenú v deň odoslania e-mailu. V takomto prípade Objednávater v lehote 3 dní odošle na adresu
ZhotovJteFa reklamáciu písomne, a tojej odovzdanim poštovému prepravcovi.
75. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť odstránif vadu riadne a včas v zmysle ustanovení tejto zmluvy nesplni, je
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávatefa na náklady Zhotoviteľa.
Objednávateľ má pre tento prípad tiež právo požadovať od Zhotovitera zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR,
tento nárok nieje dotknutý úhradou nákladov Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety,
7.6. Zhotoviterzodpovedá za všetku škodu vzniknutú v dôsledku vadnosti projektovej dokumentácie.
7.7 ZhotoviteF nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie a vzniknuté Škody, ktoré boli spôsobené
použitím podkladov a informácií poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaloženi odbornej
starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobilosť, alebo ak na ne Objednávatefa písomne
upozomil a ten na ich použiti napriek tomu trval.



7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré má ním vypracovaná projektová dokumentácia, ak ich príčina
vznikla až po vypracovaní a odovzdaní architektonického návrhu a prijej vypracovávaní ich Zhotovitef ani
pri vynaloženi odbomej starostlivosti nemohol zistiť a vady neboli spôsobené porušentm jeho povinností.

V

Clánok 8
Platnosť a ukončenie zmfuvy

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po
dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stränke Objednávatefa.
8.2: Žiadna zo zmtuvných strón nie je oprävnená túto zmluvu vypovedať.
8.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpif v prípade, ak je Zhotoviter v omeškani s plnením
akejkoľvek povinnosť vyplývajúcej preňho z tejto zmluvy o viac ako 7 dní.
8.4. Zákonné pripady, kedy je možné od tejto zmluvy odstúpiť (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka) nie
sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
8.5. V prípade platného odstúpenia od tejto zmluvy zo stranyZhoíoviteľa z dôvodov na strane
Objednávateľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za rozpracované dielo; táto cena sa urcí
pomerom podľa stavu rozpracovanosti diela pričom Zhotoviteľje ObjednávateFovi spolu s odstúpením od
zmtuvy povinný prediožiť i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny, inak jeho nárok
zaniká. Objednávatef je oprávnený rozpracovné dielo použiť. Za platné odstúpenie od tejto zmluvy podľa
prvej vety tohto bodu sa v pripade, ak ObjednávateF podá v lehote 1 meiaca odo dňa odstúpenia od tejto
zmluvy Zhotoviteľom podnet na prísluéný súd na urcenie neplatnosti odstúpenia, považuje až právoplatné
rozhodnutie súdu v danej veci, okrem prípadu, ak zoberie Objednávatef svoj návrh späf alebo dôjde ku
mimosúdnej dohode.
8.6. V prípacte platného odstúpenia od zmluvy 20 strany Objednávatefa z dôvodov na strane Zhotovitefa,
Zhotovitefovi neprináleži úhrada akejkolVek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so
zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy vznikli. Pre posúdenie platnosti odstúpenia sa obdobne použije
posledná veta predchádzajúceho bodu.
8.7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v él. 9 tejto zmluvy.

tr

Clánok9
Sankcie

9.1. Ak Zhotoviteľ neodovzdá v lehote uvedenej v tejto zmluve (bod 4.1) projektovú dokumentáciu, je
Objednávateľ oprávnený uplatniť si uňho nárok na zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR. V prípade ak
omeškanie Zhotoviteľa presiahne 7 kalendárnych dní, je ObjednávateF oprávnený uplatniť si nárok na
zmluvnú pokutu nad rámec sumy uvedenej v prvej vete a to vo výške 0,05% z ceny podfa bodu 6.2 tejto
zmluvy za každý začatý deň omeškania počnúc 8. dňom omeškania až do výšky 100% ceny podľa bodu
6.2. tejto zmtuvy.
9,2. V pripade omeškania s úhradou faktúr je Zhotoviter oprávnený vyúétovať Objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0.05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania; to neplati v prípade,ak
omeškanie bude preukázateľne spôsobené peňažným ústavom Objednávateľa a/alebo Zhotovitefa.
9.3, Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne prchlasujú, že zmtuvné sankcie v nej dohodnuté
nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovaťza neprimerane vysoké, nakoFko sú dohodnuté
v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodrzania termínov dohodnutých v tejto zmluve.
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Clánok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1.Pokiaľv tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.2.Zmeny a doplnky tejto zmluvyje možné robit ten pisomnými dodatkami podpisanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
10.3.Zmluva nadobúda platnosť obojstranným podpisom štatutámych zástupcov zmluvných strán
a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
10.4.Zhotoviteľ bude povinný dodržiavať mtčanlivosf vo vzfahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia
zmluvy o dielo. Všetky dokumenty súvisiace z realizáciou predmetu zákazky budú dôvemé a nebude
možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
10.5.Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre každú zmluvnú
stranu.

VPoproci,dňa.^;.;w/ ./?>^c,/f'^ŕ...."..^.^..^^yv
za objednávatera za zhotoviteFa

^w
^ <ŕ štatutámyorj

^ ÄO'<

ofétí <N ttí
Vs ^

VOM WN"^^ <^ ?;
vď íť
*^^

;.>; -ís KB^Íwskaa4^o*.
01 KoSfceíŕ

.* -*:
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