
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč
y

Sp. zn.: OcU-S-892/2016
v

C. záznamu: 892/2016-008

Záp 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 informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zajtnestnanec obce Poproč zve ejnila dňa
4.1.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn" OcU-S-892/2016, c. záznamu 892/2016-008

uzatvorenú dňa 2.1.2017

úcinnú odo dňa: 5.1.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproc
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

2., Ing. Pavol Jurco
v

Stefánikova4445,05801 Poprad

Predmet zmluvy:
dokumentácia - prípravné aprojektové práce súvisiace s rekonštrukciou

telocvične v obci Poproč.

v

Obec POPROC
Obecný úrad Poproč
usek Obecného uradu

Tf .~>Školská 1, 044 24 Poproč
VPoproči, dňa 4.1.2017 ^2

ŕ

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



^.^C^-^^/MC
^z/y^- ocs

Zmluvaodieloč....../2016
uzatvorenä podfa príslušných ustanovení § 536 - 565 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

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

y

Clánok 1

Zmluvné strany

I.IObiednávateľ: Obec Poproč
Sídlo: Obecný úrad, Školská 632/2, 044 24 Poproč

Zastúpený a oprávnený
.V

jednať vo veciach zmluvy: Ing. Stefan Jaklovský
Bankovéspojeníe: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císto účtu: 0404770001/5600

V

ICO: 00324639
y

D!C: 2020746189
Tet: 055/466 81 70
e-mail: starosta@poproc.sk
V

Dalej len "objednávateľ'

1.2Zhotoviter: /Áj6 . F^UOi ^U^C O
\-

Sosídlom: ^r^r^fkôVA fyifir ^ ô-r^o/ ^aŕe-Á^
Zastúpený: /^ - ^t/ôč. oue.Co
Osobyoprávnenérokovať:

^

- vo veciach zmluvných: /^s .ŕ^i^oc ^uečo
- vo veciach technických: /</g, TS^UĎL ousčo

Bankovespo^enie. ^ ^? o^o ^^ 0000 ^-So^^o ^ s-i r/& ^.rČísloúctu:^^ŕWo oooo ODOD y23ô^yoičo: J 2 w í?-^r
v

DIČ: /02ZJ>$.OJ^>
y_

ICDPH:^ ^021^^0^^
Tel: ÔW GZč ô^
Fax:

e-mail:
w

Dalej' len "zhoíovitel 111



v

Clánok 2
Predmet plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy sú prípravné a projektové práce, súvisiace s rekonštrukciou telocvične v Obci
Poproč, a to: spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.
2.2. Dokumentácia má byť spracovaná v takej forme, aby bola použiteľná pre ďalšie strategické
rozhodovanie objednávateľa a na rokovania so zainteresovanými inštitúciami, orgánmí štátnej a verejnej
správy a s ďalšími dotknutými právnickými a fyzickými osobamľ
2.3. Zhotoviteľ zhotoví projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Za zhotovenie projektovej dokumentácie zaplati Objednávateľ Zhotoviteľovi odmenu vo výške
a spôsobom určeným v tejto zmluve.

v

Clánok 3
Spôsob vykonania diela

3.1. Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy. technické normy,
vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmtuvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť
východískovými podkladmi Objednávateľa, odovzdanými pri uzavreti tejto zmluvy, pokynmi Objednávatefa,
zápismi a dohodami s Objednávateľom a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých organizácií.
3.2. Odborné činnosti a záležitosti je Zhotoviter povinný zabezpečovať s náležitou starostiivosťou
a odbomosťou v súlade so záujmami Objednávateľa.
3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude zhotovená v súlade s touto zmluvou
avsúladesplatnýminormami, naúčel, uvedený v tejto zmluve.
3.4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná Objednávatefovi písomne v 6-tich
vyhotovaniach a aj v elektronickej forme.

v

Clánok 4
Čas plnenia

4.1. Termín odovzdania predmetu plnenia, v zmysle bodu 2.1. a), je 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.
4.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedodížanie terminu, dohodnutého v tomto článku, ak omeškanie bolo
spôsobené zavinenim na strane Objednávateľa.

článok 5
Súčinnosť

5.1. Objednávatef poskytne zhotovitefovi 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 spolu s odovzdaním
projektovej dokumentácie,
b) kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada.
5.2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho požiadanie prístup na dotknuté nehnuteľnosti, za účelom
a v rozsahu obhliadky miesta plánovaného stavebného zámeru, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia
priestorovej fotodokumentácie.



ŕ~
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Clánok 6

Cena a platobné podmienky

6.1. Cenaza vykonanie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č, 18/1996 Z. z. o cenách v žneni
neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1 996 Z. z. v znení neskoréich predpisov.
6.2. Cena za vykonanie diela je:

r

Položka rozpočtu Cena bez DPH DPH Cena s DPH
^3tí <  tikäíŕfiEŕ..ŕ°Éää&t-i ;?itrir^i f':-i^íáŕJ-ť,-ri>^ť;^Jí: .^jxjj^ i-rjf (ŕS3ĽR,TOnoW a sBsa^.s

f_ f- n:'" A' r ^m iŕľ" -

:S^, 9?"°'. ^60,-'^
i^
'.-

f I

^,m'fw r
T

^^^??l^^?l^^<^íLl^l/^nÍ .<-".|d n

-<-^
Ij I,-T^.tä ^prgiektqvá dôjáfrriéŕltaťiŕj ~1 ^.

a ^-ľ^^ ŕ<.*t A
^ :1~,^I "^: '.i 4~ä .I- ŕľ/ -í ^ ^ S1T-^.^Afí^ m^ľ T-.-I ^k>> ŕl <*A

rf

^fkla^äv?h^nJ^^c^fl^^!kt^^n^^laňn^Ä^ko^i!^!l^ dSIÍ'.o^'!?dnS?ŕ.L!Ífk^?..,ú^??.u-/r!.a
^^So^h^^^k^a^ň}lS^^e^a^^^r\^^^c\!{^a^e^^a^ce^^äW^
musia byť doložené doklaďy umožňujáce posúdif oprávnenosť fakturácie, napr. dodací li'st
6.4. Lehota splatn.osti faktúry je 14 dní od dňa jej preukázaterného doručenia Objednävaterovi.

?
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Clánok 7

Zodpovednosť za vady

I',L?^ÍOiľí^?cI^dr^Í ^ t^^v,á"??^mken-l!c^u?f-??Ív^á-ľdl! pl?t^ch technickych
^ä^^Bj^^'^^'^,{^^^i^i^á^^^ls^^j^mSmSn}{lve
Objednávatefovi. Za vadu projektovej dokumentácie sa považuje ajjej akýkolVek nedostatok a/alebo
osobitná požiadavka, ktorého odstränenie/zapracovanie požaduje níektora inštitúcia, dotknutá v súvislosti
s účelom použiíia proj'ektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.
^h3nt^ftpprLípha^^Í^^Li)nÍr^?^l^fliúcr!Í^^.^m^^^^^
^t^ii!en^t^pLa^t^?^il^^^?J^h^lľtľr!c^"L^f^^^
odkladu po tom, ako vadu Objednávatef zistí, a Zhotoviteľa na odstráneníe vady e-mailom a/alebo písomne
vyzve.

^hín^t^^llJllL^?vľ^Lve^f?fh^^^T^^^o^ľÍ^!Í^,^l^
^?^?a^ ^!^Ln^^Í^nl??íenr1iLdJ!! ^od^f1^^
ľ^ieJ'flc!?^č^if?i^vle^ľ\yíS^ !l!;k^á^:^If,n!LT'.m,!lľ?ľľ ^a.ľkl^r!rlľia p°yažuie za
uplatnenú v deň odoslania e-mailu. V takomto prípade Objednávater v lehote 3 dní ôdošle na adresu
Zhotovitera reklamáciu písomne, a tojej odovzdaním poštovému prepravcovl.
^i^^Sv^fI^,f^ľJ^?pd^?lť^ľ^n^Í!s^^
Objednavateľ opravnenyzabezpečifodstránemevadyyinéhodod^
2?t?^1t^ľ1;Í ^!^.S^J^^1?SÍ^^ ^^VÍt??-??l!jvr?.?.p? !u vo vyške 33°EUR>
^t^SÍitne^ddp'(^^yzúah!/l^luuršákl<^2wz^ti^iter^l^!javl^^ta^^tove^(projektovej dokumentácie.
7nL^°r^\^^^^^i^l^^^^^^ ?^^^^^
použitím podkladov a informácii poskytnutých Objednávatefom a ZhotoviteF ani pri vynaloženi odbomej



starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobilosť, alebo ak na ne Objednávateľa písomne
upozornil a ten na ich použití napriek tomu trval.
7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré má nim vypracovaná projektová dokumentácia. ak ich príčina
vznikla až po vypracovaní a odovzdaní projektovej dokumentácie a pri jej vypracovávaní ich Zhotoviteľ ani
pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť a vady neboli spôsobené porušením jeho povinností.

v

Clánok 8
Platnosť a ukončenie zmluvy

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po
dni zverejnenia tejto zrr.Iuvy na webovej stránke Objednávatera.

Jf_

8.2: Žiadna zo zmluvných strán nie je opräynená túto zmluvu vypovedať.
8.3. Objednávateľje oprávnený od tejto zmluvy odstúpif v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením
akejkoľvek povinnosť vyplývajúcej preňho z tejto zmluvy o viac ako 14 dní.
8,4. Zákonné prípady, kedyje možné od tejto zmluvy odstúpiť (§ 344 a nasi, Obchodného zákonníka) nie
sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
8.5. V prípade platného odstúpenia od tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov na strane
Objednávateľa je Objednáváteľ povinný zaplatiť Zhotovítefovi cenu za rozpracované dielo; táto cena sa urci
pomerom podfa stavu rozpracovanosti diela pričom Zhotoviteľje Objednávatefovi spolu s odstúpením od
zmluvy povinný predložiť i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny, inakjeho nárok
zaniká. Objednávateľje oprávnený rozpracovné dielo použiť. Za platné odstúpenie od tejto zmluvy podfa
prvej vety tohto bodu sa v prípade, ak Objednávateľ podá v lehote 1 meiaca odo dňa odstúpenia od tejto
zmluvy Zhotoviterom podnet na príslušný súd na určenie neplatnosti odstúpenia, považuje až právopiatné
rozhodnutie súdu v danej veci, okrem prípadu, ak zoberie Objednávateľ svoj návrh späť alebo dôjde ku
mimosúdnéj dohode.
8.6. V prípade platného odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na strane Zhotoviteľa,
ZhotovÍteFovi neprináleží úhrada akejkoľvek Časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so
zhotovovanim diela podľa tejto zmluvy vznikli. Pre posúdenie platnosti odstúpenia sa obdobne použije
posledná veta predchádzajúceho bodu,
8.7. Odstúperľm od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v čl. 9 tejto zmluvy.

V

Clánok 9
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 0,05% z ceny podFa bodu 6.2
tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania počnúc 8. dňom omeškania.
9.2. V prípade omeškania.s úhradou faktúrje ZhotoviteF oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania; to neplatí v prípade, ak
omeškanie bude preukázateFne spôsobené peňažným ústavom ObjednávateFa a/alebo Zhotovitefa.
9.3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté
nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovaťza neprimerane vysoké, nakorko sú dohodnuté
v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržania terminov dohodnutých v tejto zmluve,



ČlánoklO
Spoločné a záverečné ustanovenia

10-I.Pokiaf v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.2.Zmeny a doplnky tejto zmtuvyje možné robif len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
10.S.Zmluva nadobúda platnosf obojstranným podpisom Štatutárnych zástupcov zmluvných strán
a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
10.4,Zhotoviteľ bude povinný dodržiavať mičanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia
zmluvy o dielo. Všetky dokumenty súvisiace z realizáciou predmetu zákazky budú dôvemé a nebude
možné ich použif bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
10.S.Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre každú zmluvnú
stranu.

V Poproci, dňa .f^:...!fŕy V ^W^" dňa ..w.:/2:.^f..é
zaobjednávateľa za zhotovitefa

vr/u . P^voL juecQ
f

staíósta obce štatutárny orgán

^ ^
Q 0 f

^ ^ŕ?
w/^
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