ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obch. zákonníka v platnom znení

medzi objednávateľom na jednej strane:
Mesto:

Obec Malý Lipník

Sídlo:

065 46 Malý Lipník 64

IČO:

00330043

DIČ:

2020698691

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., č.ú.: 13826602/0200

Štatutárny zástupca:

Jozef Šesták

(ďalej len „objednávateľ“)

a zhotoviteľom na druhej strane:

Obchodné meno:

Ing. Vladislav Slosarčik

Miesto podnikania:

Okružná 30, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO:

33069123

DIČ:

1023705639 .

SK DPH:

-

Bankové spojenie:

SK 41 0900 0000 0001 0387 3752

Štatutárny zástupca:

Ing. Vladislav Slosarčik

Email/tel.:

artumsro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Predmet diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, ktorého predmetom je projektová činnosť,
vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 písm. c), v súlade so zákonom číslo
50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, t.j. vypracovanie projektu stavby
potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov
konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia. Projekt stavby musí ďalej byť
dopracovaný do podoby projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
Riešená stavba:
Obecný úrad Malý Lipník
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Projektová dokumentácia musí minimálne obsahovať:
•

sprievodnú a súhrnnú technickú správu – popisujúcu charakter územia, architektonické a
stavebno-technické riešenie stavby, základnú koncepciu stavby a popis HSV a PSV prác;

•

situáciu stavby – udávajúcu polohu stavby vzhľadom na okolie (susedné parcely,
komunikácie...) a polohu navrhovaných prípojok inžinierskych sietí, prípadne iné potrebné
skutočnosti;

•

architektúru – zahŕňajúcu všetky výkresy potrebné na vydanie stavebného povolenia, a to
hlavne pôdorys základov, pôdorysy jednotlivých podlaží, pôdorys strechy, rez a pohľady;

•

projekty jednotlivých profesií – statika, zdravotechnika (vodovod, kanalizácia), elektroinštalácia,
vykurovanie, plynofikácia, požiarna ochrana.

•

Dopracovanie do stupňa pre realizáciu stavby - tento projekt obsahuje všetky výkresy uvedené
v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie a je rozšírený o výkresy potrebné na
zrealizovanie stavby, vrátane všetkých dôležitých detailov a výpisov PSV prvkov (okien,
dverí...).

•

Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj energetické hodnotenie v súlade so zákonom
číslo 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

•

Súčasťou projektovej dokumentácie budú požadované tepelnotechnické výpočty a energetický
certifikát.

•

Súčasťou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby musí byť rozpočet stavby podľa
výkazu výmer.

Článok II.
Doba dodania predmetu diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet diela v lehote do 29.2.2016.

Článok III.
Cena za dielo
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela špecifikovaného v Čl. I.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je suma uvedená v bode 1. písm. a)
tohto článku. Vznik nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo a jeho splatnosť je
nasledovná:
a)

8 000,- EUR za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby do 14 dní
odo dňa odovzdania predmetu diela podľa článku I. Odovzdávacím protokolom.

2. Za deň zaplatenia ceny za vykonané dielo sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na
bankový účet zhotoviteľa.
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3. Dohodnuté ceny sú uvedené s DPH. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi na jednotlivé časti za
cenu diela v zmysle Čl. III ods. 1 zmluvy daňové doklady/faktúry.

Článok IV.
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Zhotoviteľ zodpovedá za predmet zmluvy po dobu stanovenú. Záručná doba na dielo je 3 ročná,
a začína plynúť dňom odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.

Článok V.
Záverečné ustanovenia a vyhlásenia zmluvných strán
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obom zmluvnými stranami a účinnosť dňom je
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Objednávateľ zabezpečí všetky potrebné podklady pre realizáciu predmetu zmluvy.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zorganizovaní pracovného výboru, ktorého úlohou bude
prerokovať pracovnú verziu projektovej dokumentácie.
4. Objednávateľ zaručuje nedotknuteľnosť autorských práv vzťahujúcich sa na predmet zmluvy.
5. Bez vedomia a písomného súhlasu zhotoviteľa nie je možné vykonávať žiadne úpravy
projektovej dokumentácie, alebo jej časti, taktiež jej publikáciu v celku alebo jej jednotlivých častí.
6. Vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
8. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Malom Lipníku, dňa 18.2.2016

V Malom Lipníku, dňa 18.2.2016

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa
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