
ObecPoproč
y

Obecnv úrad Poproé. Školská 2, 044 24 Pooroč

v <

c. spisu: OcU-I-630/2020

Zápis v spíse
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskorších predpisov som
na webovom sídle obce Poproč zverejnila:

ZMLUVU O DffiLO

č.spisuOcU-I-630/2020
uzavretú: 30.11.2020

zverejnenú: 01.12.2020
účinnú: 02.12.2020

zmluvné strany:

1.) ObecPoproč
v

Skolská2

044 24 Poproč
Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce

ŕ

2.) KAROL KOVÁCS s. r. o.
L.Svobodu 8
97901 Rimavská Sobota

Zastúpený: Ing. Karol Kovács, autorizovaný stavebný inžinier

Predmet zmluvy: prípravná a realizačná projektová dokumentácia pre projekt
vodozádržných opatrení v obci Poproč - projektová dokumentácia na stavebné
povolenie v podrobnostiach realizaČního projektu na realizáciu projektu
vodozádržných opatrení v obci Poproč

VPoproči, 01.12.2020

Jana Juríková
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ZMLUVA O DIELO

"Vypracovanie prípravnej a realizačnej projektovej dokumentácie
pre projekt vodozádríných opatrení v obci Poproč"

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnfka v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Obchodný zákonník") a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len

"Autorskýzákon"
(ďalejlen"zmluva"

Čl.l.
ZMLUVNÉ STRANY

l.l.Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Poproč
zastúpený: Ing. Iveta Komorová Hifovská/ starostka obce

vsídlo: Skolská 1,044 24 Poproč
V

ICO: 00324639
DIČ: 2020746189

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s
Číslo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001,

SWIFT/BIC: KOMASK
osoba oprávnená
v technických veciach: Ing. Iveta Komorová Hifovská, starostka obce
telefón: 0907 950 728
email: starosta@DODroc.sk

(ďalej ako "objednávateF

Zhotoviter: KAROL KOVÄCS s. r. o.
/

Sídlo: L. Svobodu 8, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený: Ing. Karol Kovács, autorizovaný stavebný inžinier
ičo: 45969124
DIČ: 2023159754
v

ICDPH: SK2023159754

Bankové spojeníe: SLSP/ a. s.
Čísloúčtu/IBAN: SK41 0900 0000 0051 6430 1769
Registrácia: Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica/ Oddiel Sro,

Vložka číslo 19372/S
Telefón: 0915 977 135
Email: info@karolkovacs.sk

(ďalej ako "zhotoviter'
(objednávateľ a zhotoviterďalej aj ako "zmluvné strany"

PREAMBULA

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou hodnotou na
obstaranie diela s názvom "Prípravná arealizačná projektová dokumentácia pre projekt vodozádržných
opatrení vobci Poproč" (projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
realízačného projektu (DRS) na realizádu projektu vodozádržných opatrení v obci Poproč), ktoré sa vykonalo
v súiade s§ 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").

ČL II PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitera, že pre objednávatera vykoná dielo "Prípravná
o realizačná projektová dokumentácia pre projekt vodozádržných opatrení v obci Poproč" - projektová
dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostíach realizacného projektu (DRS) na realizáciu



projektu vodozádržných opatrení vobd Poproč, (ďalej len "projektová dokumentácia" alebo "dielo)
v rozsahu podra Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitersa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávatetovi v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto
zmluve v termíne dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy v sídle objednávatera.

3. Dielo podľa tejto zmluvy bude pozostávať z nasledovných častí:
Proiektová dokumentácia na stavebné povolenie ÍDSP) v podrobnostiach realizačného proiektu (DRS):
Kompletná projektová dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu,
pre projekt vodozádržných opatrení pre obec Poproč, spracovaná v rozsahu prílohy č. 3 Sadzobníka
UNIKA 2020.

Projektová dokumentácia bude riesiť navrhnuté vodozádržné opatrenía v obci Poproč na parcele KN-C č.
825 (budova kult. domu), ktorej výmera je 1061 m2 a na parcele KN-C č. 821/1 (zastavaná plocha
a nádvorie)/ ktorej výmera je 3856 m2 v rozsahu:

Zelená strecha na budove kultúrneho domu, čiastočne so sklonom strechy 15
Dažďová záhrada v areáli kultúrneho domu
Podzemná nádrž na zber zrážkovej vody
Rekonštruktía nepriepustnych povrchov za priepustné na celkovej ploche 1090 m2 (chodníky
a parkoviská)
Obecný mobiliár (laviéky, odpadkové koše, fontána)
Sadové úpravy - výsadba funkčnej vegetáde.

Čl. III PODMIENKY VYKONANIA DIELA
1. Objednávateľ poskytne na základe písomného protokolu zhotovitefovi do 7 pracovných dní odo dňa

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy všetky dostupné podklady/ ktorymí disponuje a ktoré sú
nevyhnutné pre vykonanie diela.

2. Zhotoviterje povinný prevzaté podklady preukázaterne vrátiť objednávaterovi bez zbytočného odkladu
od ich použitia, najneskôr však pri odovzdaní diela. Podklady odovzdané zhotovitefovi za účelom
vykonania díela sú vlastníctvom objednávatera a zhotoviter ich nesmie použiť pre seba a ani pre
akúkol\/ektretiuosobubezvýslovnéhopredchádzajúcehopísomnéhosúhlasuobjednávatera.Zhotoviter
znáša nebezpečenstvo vzniku škody na všetkých podkladových materiáloch až do ich odovzdania
objednávatefovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že projektová dokumentácia bude obsahovať najmä:
Sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, informácie o výsledku vykonaných prieskumov a
o dodržanívšeobecných technických požiadaviek na výstavbu
Súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé:

navrhované urbanistické/ architektonícké a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných
častí a použitíe stavebných materiálov
Celkovúsituáciustavbyvmierkespravidla 1:200 až 1:500 svyznačenímhranícpozemkovjestvujúcich
stavieb na nich,

Stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov/ z ktorých je zrejmí doterajší a navrhovaný
stav, predovšetkým pôdorysy/ rezy/ pohrady obsahujúce jednotlivé druhy konstrukcií stavby a jej
častí, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením
funkčného určenia

Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj zakreslenie súčasného stavu plôch chodníkov a
parkovísk a zároveň aj fotodokumentácia, ktorá ilustruj'e ich súčasný stav
Celkové náklady stavby

Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtov a výkazov výmer bude vypracovaná a odovzdaná:
6x projektová dokumentácia v papierovej forme
Ix CD PDF formát

2x rozpočet v papierovej forme
Ix rozpočet CD
2x výkaz výmer v papierovej forme
Ix výkaz výmer CD vo formáte xls. so vzorcami na úrovni pre výber zhotovitera

4. Projektovú dokumentáciu sa zhotoviter zaväzuje spracovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov/ vyhlášky č. 453/2000 Z.
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z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Pri spracovaní projektovej
dokumentácie je zhotoviter povinný rešpektovať podmienky výzvy na podaníe Žiadosti o poskytnutie
NFP, nakorko projektová dokumentácia bude tvoriť prílohu k žiadosti o poskytnutie NFP. Vyhlasovatetom
výzvyje Ministerstvo životného prostredia.
Názov a kód výzvy: Vodozádržné opatrenia v urbanízovanej krajine (v intraviláne obcí)/ OPKZP-P02-
SC2H-2020-62.

5. Technické a kvalitatívne podmienky projektovej dokumentácie musía zodpovedať platným slovenským
technickým normám, normám platným pre jednotlívé práce a musia byťv súlade s právom Európskej
únie a slovenskýmí technickými normamí/ ktorými sa prevzali európske normy.

6. Zhotoviter sa zavazuje vykonať dielo ríadne/ na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vtermíne
dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy.

7. Zhotovíter potvrdzuje/ že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú
mu známe technické a kvalitatívne podmienky kjeho realizácii/ a prehlasuje, že má odbornú kvalifíkáciu,
ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami,
ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné a toto garantuje počas celej doby
trvania tejto zmluvy ako aj do času odovzdania diela objednávatetovi, Objednávater sa zaväzuje riadne
avčas zhotovené dielo prevziať vsúlade stouto zmluvou a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podFa
pfatobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

8. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámiť bez zbytočného odkladu akékol\/ek informácie dôležité
pre naplnenie účelu tejto zmluvy. Zmluvné stranysa ďalej dohodli na záväzku konštruktívnej a urýchlenej
súčinnosti pri poskytnutí ďalších podkladov a vyjadrení, ktorých potreba vzíde počas vykonávania diela
a pri riešení prípadných problémov.

9. Zhotoviterje povinný zvolať pracovné stretnutie so zástupcami objednávateľa k navrhovanej skladbe
oddielov/objektov stavby a navrhnutému technickému riešeniu/ ktoré sa uskutoční najneskôr do 5
pracovných dníod účinnosti tejto zmluvy.

10. Objednávater si vyhradzuje právo, že dané technické riešenie odsúhlasí do 5 pracovných dní odo dňa
jeho predloženia zhotovitefom.

11. Zhotovitersa zaväzuje, že pripomienky a požiadavky predložené objednávateľom/ ktoré si po vzájomnej
dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie. Objednávatersa zaväzuje
odsúhlasiť, prípadne neodsúhlasiťprojektovú dokumentáciu najneskôrvlehoteS pracovných dníodjej'
doručenia zo strany zhotovitera. Ak sa objednávater k projektovej dokumentácii v uvedenej lehote
nevyjadrí/ má sa za to/ že nemá pripomienky a projektovú dokumentáciu odsúhlasuje,

12. V prípade/ ak zhotoviteF nezapracuje pripomienky a požiadavky podra predchádzajúceho bodu do
projektovej dokumentácie a/alebo objednávater neodsúhlasí predložené technické riešenie alebo
projektovú dokumentáciu, môže objednávater odstúpiť od zmluvy bez nároku zhotovitera na odplatu
prípadne bez nároku na náhradu škody vzniknutej pri spracovávaní projektovej dokumentácie.

ČI.IV SUBDODÁVATELIA
1. Zmluvné stranysa výslovne dohodli, že zhotovitermôže zabezpečiť realizáciu časti diela prostredníctvom

tretích osôb. Zhotoviter pritom zodpovedá objednávaterovi tak/ akoby dielo vykonával sám. Zhotoviter
je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu
subdodávatefov.

2. Zhotoviterje v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávatefoch/ údaje o
osobách oprávnených konať za subdodávaterov v rozsahu meno a priezvisko/ adresa pobytu, dátum
narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávatera na celkovej realizácii diela.

3. Zhotoviter sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkolVek zmenu údajov o subdodávatefoch uvedených v
Prílohe č. 2 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za
podstatné poruŠenie zmluvy.

4. V prípade zámeru zhotovitera realizovať časť diela prostredníctvom subdodávatera/ nastúpenie nového
subdodávatera alebo zmeny pôvodného subdodávateFa uvedeného v Prílohe č. 2 je zhotoviter povinný
minimálne 5 pracovných dní vopred predložiť objednávatetoví na schválenie každého subdodávatera.
Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať

^ť

subdodávater. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávatera poskytnúť objednávatefoví
všetky údaje a doktady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
nového subdodávatera s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávater musí byť
oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby/ resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu
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subdodávky. V prípade, ak zhotoviter nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia
pôvodného subdodávatera a/alebo nastúpenia nového subdodávatera, objednávater je oprávnený
nahradenie pôvodného subdodávatera a/alebo nastúpenie nového subdodávatera neschváliť. Zhotovitď
nie je oprávnený bez pisomného súhlasu objednávatera previesť svoje práva a záväzky podra tejto
zmluvy na nového subdodávatera.

5. Objednávatersi vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávatera alebo
nahradenia pôvodného subdodávatera novým subdodávatefom.

6. Zhotoviter je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávatefom tak, aby mohol
objednávater riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.

ČI.V LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV
1. Zhotovitersa zaväzuje, že vykoná dielo podľa čl. II. v nasledovnom termíne:

najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinností tejto zmluvy.
2. Riadnym a včasným vykonaním diela sa pre účely tejto zmluvy považuje riadne dokončenie diela a jeho

odovzdanie a prevzatie objednávatefom vsídle objednávatera na základe preberacieho protokolu
v termíne na vykonaníe diela dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy.

3. Pri preberacom konanísa preverí, čije záväzok zhotovitera splnenýtak, akojestanovenévtejto zmluve.
Objednávater si vyhradzuje právo na kontrolu zjavných vád/ chýb, nedostatkov/ nedorobkov
odovzdávaného diela alebo jeho časti. Vykonanie kontroly zo strany objednávatera nezbavuje
zhotovitera zodpovednosti za vady diela alebo jeho časti, ktoré exístovali v čase odovzdania a prevzatia
diela alebojeho časti a ktoré vyšli najavo neskôr.

4. Zhotovíter nie je vomeškaní svykonaním diela/ ak vykonaniu diela bránia okolnosti/ ktoré nie sú na
strane zhotovitera (napr. neposkytnutie riadnej a včasnej súčinnosti zo strany objednávatera, nečinnosť
orgánov verejnej správy alebo iných dotknutých subjektov alebo íné objektívne prekážky); to všetko ak
zhotoviter o vzniku alebo hrozbe vzniku týchto okolností bezodkladne písomne informoval
objednávatera a objednávater tieto okolnosti a ich vplyv na termíny vykonania diela bez zbytočného
odkladu nerozporoval alebo ích uznal. Objednávatersi vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo
jeho časť, ak vykazuje zjavné vady/ chyby, nedostatky, nedorobky. V takom prípade objednávater nie j'e
v omeškaní s prevzatím diela alebo j'eho Časti.

ČI.VI CENADIELA

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podFa Čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu
najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v
súlades§ll7ZVO.

2. Cena za dielo je vo výške:
Celková cena bez DPH .................... 5 000,00 EUR
Cena DPH ........................................ 1000/00 EUR
Celková cena s DPH ........................ 6 000,00 EUR (slovom: šesťtisíc eur).

3. Cena uvedená v bode 2 tohto článku j-e konečná, kjej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť len
v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podra § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Ak v priebehu vykonania díela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v procese
verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, zmluvné strany sa
zaväzujú upraviť písomným dodatkom k tejto zmluve cenu atermín plnenia za dodržania podmienok
podFa ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o znnene a doplnení niektor/ch
zákonov. V cene za dielo sú zahrnuté všetky odmeny, poplatky, ako aj náklady vynaložené zhotovitetom
vsúvislosti splnením predmetu tejto zmluvy vrozsahu podra článku III ako aj odmena za udelenie
licencie k dielu podľa článku XIII tejto zmluvy.

5. Objednávaterneumožňuje čiastočnú fakturáciu. Predmetom fakturácie môže byt'len ucelené dielo podra
článkullltejtozmluvy.

6. Objednávater neposkytuje na vyhotovenie diela preddavky.
7. Zhotoviter zodpovedá za to/ že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v sútade s platnými

právnymi predpismi.
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Čl. VII PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra zhotovitera.
2. Faktúru za dielo podľa tejto zmluvy sa zhotoviter zaväzuje vystaviť až po odovzdaní a prevzatí diela

objednávatefom bezvád podľa tejto zmluvy. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdanía prevzatí diela
a súpis skutočne vykonaných častí diela. Zhotoviterje povinný vystaviť faktúru a doručiť ju na adresu
objednávatera.

3. Splatnosťfaktúryje 30 dníod doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami (súpis skutoČne vykonaných
častí diela) objednávaterovi. V prípade, ak zhotoviter doručí objednávatefovi faktúru skôr, než mal
objednávater možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu zjavných vád, chýb a nedostatkov
odovzdávajúceho diela alebo skôr, než došlo k spísaniu preberacieho protokolu, plynie lehota splatnosti
takto doruČenej faktúry až odo dňa skončenia kontroly, ktorou objednávater zistí riadne vykonanie
odovzdávaného diela.

41 obJednávater uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet zhotovitera uvedený v
čl. I, bod 1.1. zmluvy. Za deň úhrady ceny diela sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu
objednávatera v prospech účtu zhotovitera.

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vsúlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty a so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade/ že faktúra nebude
obsahovať náležitosti vsúlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. odani z prídanej hodnoty azákonom Č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve, objednávater je oprávnený vrátiť faktúru zhotovitetovi na doplnenie,
prípadne požadovať odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatetovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatera
nepostúpi svoje peňažné pohľadávky/ ktoré vzniknú z tejto zmluvy na iné tretie osoby.

Cl. VIII ZODPOVEDNOSŤZAVADYDIELA
1. Zhotoviter zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa platných technických a právnych predpisov

a tejto zmluvy ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu zhotoviterom, a že bude
maťvlastnostidojednanévtejtozmluve.

2. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácií musia spfňať
vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 2. z. o stavebných výrobkoch aozmene a doplnení
niektor/ch zákonov vznení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavby podra vyhlásky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky
na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Dielo má vady/ ak dielo alebo jeho časť alebo akákol\/ek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva)/
právo alebo íná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy/ sa nehodia na účel určený
v tejto zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve alebo neboli vykonané
vsúlade stouto zmluvou. Vadou diela sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovených v tejto zmluve.

4. Zhotoviter zodpovedá za vady (i právne) diela, ktoré má dielo alebo jeho ucelená Časť včase jeho
odovzdania objednávatefovi/ aj keď vyjdú najavo až neskôr. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela
zodpovedá najmä vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností/ a to nedodržaním platných
noriem,neúplnou projektovou dokumentáciou/ nesúladom textovej i výkresovej Časti s výkazom výmer
a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte a z dôvodu iných zistených chýb/ ak tieto vady akokolVek
ovplyvnia vydaníe právoplatného stavebného povolenia.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady/ ktoré botí spôsobené:
a) použitím podkladov prevzatých od objednávatera a zhotoviter ani pri vynaložení všetkej odbornej
starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť/
b) použitím podkladov prevzatých od objednávatera a ak na ich nevhodnosť upozornil objednávatera
a ten na ich použití výslovne trval.

6. V prípade/ že zhotoviter neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúce sa vypracovania diela
porušuje zmluvu podstatným spôsobom a objednávateľ má právo požadovať odstránenie vád bez
zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 5 pracovných dní/ a to náhradným plnením bez vád/ alebo
dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie j'e dotknuté právo objednávatera odstúpiť od tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však vdobe
dohodnutej s objednávatefom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávaterje povinný bezodkladne/
najneskôr v lehote 5 pracovných dní po zistenívád uplatniť písomne reklamáciu.
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7. Zhotoviter nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté objednávatefovi v dôsledku nesplnenia
zmluvných podmienok.

ČI.IX
SANKCIE

1. V prípade/že bude objednávatervomeškanís úhradou faktúryje zhotoviteroprávnený požadovaťod
objednávatera úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

2. V prípade omeškania zhotovitera s riadnym a včasným vykonaním a odovzdaním diela, je objednávater
oprávnený požadovať od zhotovitera zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj
začatý deň omeškania.

3. V prípade omeškania zhotovitera s riadnym a včasným výkonom odborného autorského dohľadu/ je
objednávateroprávnený požadovať od zhotovitera zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za
každý aj zaČatý deň omeškania.

4. Vprípade neposkytnutia odborného autorského dohradu zhotovitetom na základe vyzvania
objednávatera, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotovitera zmluvnú pokutu vo výške 300,00
eur s DPH, a to aj opakovane.

5. Zmluvné strany sa dohodlí, že za omeškanie zhotovitera s odstránením vád diela v lehote dohodnutej pri
reklamačnom konaní, je objednávater oprávnený požadovať od zhotovítera zmluvnú pokutu vo výške
33,00 eur za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vád a to za každú reklamovanú vadu
osobitne.

6. Vprípade akéhokof\/ek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu ztejto zmluvy je
objednávateroprávnený účtovať zhotovitefovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela s DPH.

7. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávatera voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť nahradiť
objednávatefovi všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením povinností zhotovitera podra tejto
zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a to v ich plnej výške.

ČI.X TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania diela podľa tejto zmluvy. Riadnym

ukončením diela podľa tejto zmluvy sa rozumie deň protokolárneho odovzdania a prevzatia bez vád
zhotovovanej projektovej dokumentácie podra tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou,
b) odstúpením od zmluvy.

3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a
musív ňom byt'uvedený konkrétnydôvod odstúpenia, inaksa nepovažuje za odstúpenie od tejto zmluvy.
Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmtuva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa rozumie najmä, ak:
a) je zjavné/ že zhotoviterdielo nedokončí riadne a/ alebo včas,
b) zhotovitermeškásplnenímpodratejtozmiuvyoviacakolSdní,
c) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotovitera týkajúcich sa zhotovenia diela,
d) dielo má neodstrániterné vady/
e) zhotoviter prehlásil, že dielo nevykoná/
f) nedodržania celkovej ceny dieta podra čl. VII bod 2 zmluvy/
g) zhotoviter nepodstatne porušil túto zmluvu a zároveň nevykonal nápravu v dodatočnej primeranej'

lehote poskytnutej mu objednávatefom,
h) je zhotoviterv bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie alebo bolo proti nemu vydané

rozhodnutie o začatí konkurzného konania,
>

zhotoviter nie je schopný plniť zmluvný záväzok zdôvodu straty odbornej spôsobilosti a/alebo
oprávnenia dodať dielo podFa tejto zmluvy.

5. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po
márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve zmluvnej strany na odstránenie
nedostatku, ktorýje v rozpore s touto zmluvou/ prílohami a právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany
v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzaj'úcej vety
považuje 7 kalendárnych dní.
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6. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo
zmluvnú pokutu.

7. Dielo anijeho časti, vrátane rozpracovaných častí, nieje zhotoviterbez súhlasu objednávatera oprávnený
poskytnúť íným osobám než objednávaterovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné
porusenietejtozmluvy.

8. V prípade záníku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným v
dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných
povinností, resp. nárokyvzniknuté z porušenia povinností.

ČL.XI OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Zhotoviterje povinný na požiadanie objednávatera informovať objednávatera o stave rozpracovaného

diela/ ato vlehote 3 dní od požiadania. Za požiadanie sa považuje písomná alebo e-mailová žiadosť
zaslaná zhotovitefovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

2. ZhotoviteFsa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou/ zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy/ technické normy/ ako aj podmienky tejto zmluvy.

3. Objednávater sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť zhotovitefovi súčinnosť v nevyhnutne
potrebnom rozsahu/ spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov,
vyjadrení a stanovísk/ ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela objednávatefovi prechádza na objednávatera vlastnícke
právokdielu.

5. Zmluvné strany sa dohodli/ že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akej'koľvek skutočnosti
alebo okolnosti/ ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu
tejto zmluvy/ je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť
druhú zmluvnú stranu.

6. Zmluvné strany sa dohodli/ že zhotoviterje povinný poskytnúť objednávatefovi súčinnosť nevyhnutnú
pri vysvetfovanídiela ako súťažného podkladu za účelom výberu zhotovitera na realizáciu stavbyv súlade
so ZVO. Zhotovíter je povinný vtejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky
uchádzačov týkajúcich diela podra tejto zmluvy, a to najneskôr do 48 hodín od vyžiadanía
objednávateľom prostredníctvom elektronickej komunikácie.

7. Zhotoviter sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvísiaceho s dodávanými službami kedykoľvek
počas platnosti a úČinnosti zmluvy/ a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
b) Ministerstvo fínancií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;

/

c) Úrad vládneho auditu;
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;
e) Kontrolné orgány Európskej únie;
f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audít;
g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komísie a Európskeho dvora audítorov.

8. Zhotoviter a Objednávater sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu
nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej Objednávatefom.

Čl. XII LICENCIA

1. Zhotoviter, ako autor díela/ prehlasuje, žeje oprávnenývykonávaťosobnostné a majetkové práva k dielu
v rozsahu podľa Autorského zákona.

2. V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými
autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "samostatné diela")/ zhotovitersám zodpovedá
za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. Zhotoviter týmto
prehlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s dielom alebo jeho
y f
časťou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že právo použíť dielo nadobúda objednávater v deň/ kedy mu je dielo
zhotovitefom odovzdané.

4. Na použitie diela podfa predchádzajúceho bodu udeľuje zhotoviter objednávatefovi výhradný súhlas
(ďalej len "licencia") na použitie diela v obmedzenom rozsahu (najmä na všetky známe spôsoby použitia
ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu tej'to zmluvy, a to najmä na využitie diela v procese projektovej
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a investičnej prípravy stavby, vprocese stavebného konania/ ako aj vprocese samotnej realizácie
stavby) a objednávater udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa dielo používaťv rozsahu udelenej licencie.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter uderuje objednavatefovi licenciu na použitie diela na dobu

neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter touto zmluvou udeFuje objednávatetovi výslovný súhlas/ aby

udelil sublicenciu k dielu alebo jeho jednotlivym Častiam tretej osobe, ako aj súhlas, aby objednávater
zmluvne postúpil výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou a fýzické vyhotovenie diela na tretiu osobu.

ČL.XH1 DORUČOVANIE
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podfa tejto zmluvy

si budú doručovať postou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou
právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy je najmä odstúpenie od zmluvy, reklamácia/ resp.
uplatnenie vád diela a výzva na vykonanie odborného autorského dohradu. Zmluvné strany sa dohodli/
že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaf zo
zmluvy nevyplýva ínak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa
považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlavízmluvy.

2. Pri doručovaní prostredníctvom posty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu
podra predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa povazuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa
nedoruČenej zásielky späť odosielatefovi, ikeď sa adresát oobsahu zásielky nedozvedel. Listina
adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne/ sa považuje za doručenú tejto strane
okamihom, keďtúto prevezme alebo ju odmietne prevziať.

Čl. XIV ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA
1. Zmluvné strany sa dohodli/ že právne vzťahy bližšie touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä
Obchodným zákonníkom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto
zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiar by zmluvné strany nedospeli k
dohode, riešenie sporu sa riadi slovenskym právnym poriadkom.

3. Zmluvu je možné meniť alebo dopfňať len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov
podpfsaných oboma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávater obdrží tri vyhotovenia a
zhotoviterjedno vyhotovenie.

5. Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvyje:
Príloha Č. 1 - Opis predmetu obstarávania
Príloha Č. 2 - Vyhlásenie o subdodávatefoch

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

7. Zmiuvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vornosť nie je nia'm
obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani vtiesni, ani za nápadne nevýhodnych podmienok/ že si obsah
zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiterný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu
a spoloČnú vôľu a na znak súhlasu ju podpísujú.

VPoproči^dňa 30.11.2020 VPoproči, dna30.11.2020

Objednávater: Zhotoviter: *.

^.;..Atínrf:.;;.*ŕ:ŕ...............'?.'.^t ... . .*<.. . ("..f f 1'y> * - ^

Ing. Iveta Komorová Hifovská Ing.Karol Kovács,
Starostka obce Autorizovaný stavebný inžinier
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