
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
v

Sp. zn.: OcU-S-212/2017
č.záznamu: 212/2017-012

Zápis 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 informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
16.5.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn. Ocu-S-212/2017, í. záznamu: 212/2017-011

uzatvorenú dňa 16.5.2017

úíinnú odo dna: 17.5.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., KApAR s.r.o.

Budovateľská50,08001 Prešov

zastúpená Ing. Slávkou Miškufovou

Predmet zmluvy:

zmluva o dielo: projektové práce "Rekonštrukcia miestnych komunikáciÍ -
ul. Slnečná a ul. spájajúca ul. Shiečnú a ul. Východnú"

v

Obec POPROČ
Obecný úrad PopručV Poproči, dňa 16.5.2017 usek Obecného úradu

Skolská 2, 044 24 Poproč
;-

EvajÍenková

zamestnanec obceT poverený zverejňovaním
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?ľil^.ľt.?!ie!ľ "^e^štrl^i?_miesto,ych>komunikác" ~UL slnečná a UL spájajúca ul. Slnečná
a ul. Východnú - projektová dokumentácia"

Zmluva o dielo é....../2017
uzatvorená podía príslušných ustanovení § 536' 565 a nésl. Obchodného zékonníka Č. 513/1991 Zb.

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

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 ObiednávateF: Obec PoproČ
Sídlo: Obecnýúrad, Školská 632/2.044 24 Poproé

Zastúpený a oprávnený
jednaťvo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaktovský
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čisto účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

IČO: 00324639
DIČ: 2020746189
Tel: 055/4668170
e-mail: starosta@poproc.skJf

Dalej len "objednávater

1.2Zhotoviter: ^.4r ^^) ^ho.
w^So sidtom: sw^ŕ^ 5D^^ ofo^Zastúpený: /</(?. ^f^^avf ^'^e^

Osoby oprávnené rokovaf:
- vo veciach zmfuvných: /^<?. ^/^^)FW4~ -S^^vi^
- vo veciach technických: /^G-. /^//v^/=w^~ ^^r^
Bankové spojenie: Í/i^^l a..^.čfsto účtu:
IČO: ^<.Bo ô^oo oooo oOffiO 00f6~ 9Ý^7
DIČ: J^ 5~0^ ^^
10 DPH: ^oji^oa^ wô
Tel: SíC^o^ ^LOO^ .30S>
Fax: o^ - yy^-o^^

k^cuf^ ^) >píot)//^ ^e-mail:
ĎaleJ len "zhotoviteľ'
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Zmluva o dielo: "Rekonšú-ukcia miestnych komunikácií - ul. Slnečná a ul. spájajúca ul. Slnečnú
a ul. Východnú - projektová dokumentácia"

Článok 2
Predmet ptnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy sú prípravné a projektové präce, súvisiace s rekonétrukciou miestnych
komunikácif: ul. Slnečnej a ul. spájajúcej ul, Slnečnú a ul. Východnú v Obci Poproč, a to: spraoovanie
projektovej dokumentáde pre stavebné povolenie a realizáciu,
2.2. Dokumentácia má byf spracovaná v takej forme, aby bola použiteFná pre tfalšie strategteké
rozhodovanie objednávatefa a na rokovania so zainteresovanými inštitúciami, orgánmi štátnej a verejnej
správy a s ďalšimi dotknutými právnickými a fyzickými osobami.
2.3. ZhotoviteF zhotovi projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednosf,
2.4. Za zhotovenie projektovej dokumentácie zaptatí ObjednávaterZhotoviterovi odmenu vo výške
a spôsobom určeným v tejto zmluve.

článok 3
Spôsob vykonania diela

3.1, Zhotovitef sa pri zhotovovani diefa zaväzuje dodríiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy.
vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadrf
východiskovými podkladmi ObjednávateFa, odovzdanými pri uzavretí tejto zmluvy, pokynmi ObjednávateFa,
zápismi a dohodami s Objednávatefom a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých organizácií.
3.2. Odbomé činnosti a záležitosti je ZhotoviteF povinný zabezpečovaf s nátežrtou starostíivosťou
a odbomosťou v súlade so záujmami ObjednávateFa.
3.3. Zhotoviter zodpovedá za to, že projektová ctokumentácia bude zhotovená v súlade s touto zmluvou
a v súfade s platnými normami, na úôet, uvedený v tejto zmluve.
3.4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná Objednávatefovi pisomne v 6-tich
vyhotovaniach a aj v elektronfckej forme,

Článok 4
čas plnenia

4.1, Termin odovzdania predmetu plnenia, v zmysle bodu 2.1. a), je 30 dni od nadobudnutia úéinnosti tejto
zmluvy.
4.2. ZhotoviteF nezodpovedá za nedodríanie termínu, dohodnutého v tomto článku, ak omeškanie bolo
spôsobené zavinenim na strane Objednávateľa.

Článok 5
Súčinnosť

5.1. ObjednávateT poskytne zhotoviteíovi existujúcu dostupnú dokumentáciu prislúchajúcu ku
spracovávanej stavbe, ktorou disponuje. Zhotoviteľju je povinný vrátiť:
a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovaf, najneskôr však spolu s odovzdanim
projektovej dokumentácie.
b) kedykoFvek ho o to ObjednávateF požiada.
5.2. Objednávatef umožní Zhotovitefovi na jeho požiadanie prístup na dotknuté nehnuteFnosti, za účelom
a v rozsahu obhliadky miesta plánovaného stavebného zámeru, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia
priestorovej fotodokumentácie.
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Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Slnečná a ul. spájajúca ul. Slnečnú
a ul. Východnú - projektová dokumentácia"

starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobitosť, alebo ak na ne ObjednávateFa písomne
upozomil a ten na ich použití napriek tomu trval,
7,8 Zhotoviteínezodpovedá za vady, ktoré má ním vypracovaná projektová dokumentácia, ak ich príčina
vznikla až po vypracovaní a odovzctaní projektovej dokumentácie a pri jej vypracovávani ich Zhotoviter ani
pri vynaložení odbomej starostlivosti nemohol zistiť a vady neboli spôsobené porušenfm jeho povinností.

Článok 8
Platnosť a ukonéenie zmluvy

8.1. Zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po
dni zyerejnenia tejto zmluvy na webovej stränke Objednávatera,
8.2: Žiadna zo zmluvných strän nie je oprävnená túto zmluvu vypovedaf.
8.3. Objednávatef je oprävnený od tejto zmluvy odstúpiť v pripade. ak je Zhotovitef v omeškaní s plnením
akejkoFvek povinnosť vyplývajúcej preňho z tejto zmluvy o viac ako 14 dní.
8.4. Zäkonnépripady, kedyje možné od tejto zmluvyodstúpff (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka) nie
sú ustanoveniami tohto článku dotknufé.
8.5. V pripade platného odstúpenia od tejto zmluvy zo strany Zhotovitefa z dôvodov na strane
ObjednávateFa je Objednávatef povinný zaplatif Zhotoviterovi cenu za rozpracované dielo; táto cena sa urôí
pomerom podFa stavu rozpracovanosti diela pričom ZhotoviteFje Objednávaterovi spolu s odstúpením od
zmluvy povinný predložiť i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny, inak jeho nárok
zaniká. ObjednávateFje oprávnený rozpracovné dielo použiť. Za platné odstúpenie od tejto zmluvy podľa
prvej vety tohto bodu sa v prípade, ak Objednávater podá v lehote 1 meiaca odo dňa odstúpenia od tejto
zmluvy Zhotoviterom podnet na príslušný súd na uréenie neptatnosti odstúpenia, považuje až prävoplatné
rozhodnutiesúdu v danej veci. okrem prípadu, ak zoberie Objednávatef svoj návrh späť alebo dôjde ku
mimosúdnej dohode.
8.6. V pripade ptatného odstúpenia od zmluvy zo strany ObjednávateFa z dôvodov na strane Zhotovitera,
Zhotovitetovi neprináteží úhrada akejkorvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so
zhotoyoyanim diela podfa tejto zmluvy vznikli. Pre posúdenie platnosti odstúpenia sa obdobne použije
posledná veta predchádzajúceho bodu,
8.7. Odstúpenim od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v čl. 9 tejto zmluvy.

článok 9
Sankcie

9.1 Ak Zhotoviter neodovzdá v lehote uvedenej v tejto zmluve (bod 4.1) projektovú dokumentáciu, je
Objednávateľ oprävnený uplatnif si uňho nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny podľa bodu 6.2
tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania počnúc 8. dňom omeškania.
9,2, V prfpade omeškania s úhradou faktúrje Zhotoviteroprávnený vyúčtovať Objednávatefovi úrok
z omeškania vo výške 0,05% z fákturovanej sumy za každý deň omeškania; to neplati v prípade. ak
omeškanie bude preukázaterne spôsobené peňažným ústavom Objednávatefa a/alebo Zhotovitera.
9,3. Zmluvné sfrany podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté
nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, nakoľko sú dohodnuté
v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržania terminov dohodnutých v tejto zmluve.
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Zmluva o dielo: "Rekonätmkcia miestnych komunikácií - uL Slneéná a ul. spájajúca ul. SlneČnú
a ul. Východnú - projektová dokumentácia"

v

Clánok 10
SpoloÔné a záverečné ustanovenia

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

10.2,Zmeny a doptnky tejto zmluvy je možné robif len 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 objednávatefa.
10.4.Zhotoviteľ bude povinný dodržíavať mlčanlivosf vo vzfahu ku skutočnostiam, zisteným poéas plnenia
zmtuvy o dielo. Všetky dokumenty súvisiace z realizáciou predmetu zákazky budú dôvemé a nebude
možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávatefa.
10.5.Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, po Jednom vyhotovení pre každú zmluvnú
stranu,

e-"

^^ Zôf^. V .^"^ňa Jl.oy:...é0^V Poproči, dňa
za objednávatefa za zhotoviteFa

,-"0.3*'^-,,, t

..fttt.

ÄTELIÉR PROJEKTOVAMIA STAVtEB
Budovaíefská 50, 080 01 Preäov

M: 051-77 205J?3

d A^
s taobce Q ^ štatutárny orgán.^a

ä/. ä;
BQ ^
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