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Zmluva o dlelo uzatvorená podIa Obchodného zákonnĺka v zmysle výzvy: opatrenie Č. 7, podo opatrenie 7.2.

ÚPRAVA O TVORBA VEREJNÉHO PRIESTRANSWA
VOBCIHOLIŠA

Článok I. Zmluvné strany.
1.1. Objednávatel:

obec Holiša

Sídlo:

Holiša Č. 61, 98557 Holiša

IČO:

00316105

DIČ:

202111 5074

Zastúpený:

Bc. Karol Ferencz, starosta obce

1.2. Zhotovitel:

Ing. Paulina Starčoková

IČO:

43733743

DIČ:

1076776228

Sídlo:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

THK 3, 974 04 Banská Bystrica
ČSOB, a. s.
4003286989/7500

BAN:

SKB4 7500 0000 0040 0328 6989

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel sa zavázuje zhotovit‘ a včas objednávateTovi odovzdať v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve projekt stavby „ÚPRAVA O TVORBA VEREJNÉHO PRIESTRANSWA V OBCI HOLIŠA‘
2.2. Projekt stavby bude spracovaný v rozsahu v sůlade so Stavebným zákonom v rozsahu pre stavebné
povolenie, v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby. Projekt stavby bude dodaný v 3 tlačených
vyhotoveniach, lxv digitálnej kópfl na CD.
2.3 Projekt stavby bude obsahovať:
-

-

Stavebno-architektonickú Časť (situáciu, pódorysy, rezy, pohlady, detaily, špecifikácie materiálov)
projekt vodovodnej pripojky. Riešitelia odborných Časti projektovej dokumentécie budú dohodnuti medzi

objednávatelom a zhotovitelom 10 dni pred odovzdanim diela formou dodatku k tejto zmluve.

2.4 Projekt bude riešiť:
úpravu verejného priestranstva v obci Holiša. Projekt bude obsahovať riešenie oddychovej zóny v
priestore vedla kultúrneho domu so zameraním na aktivne trávenie volného času pre všetky vekové
kategórie obyvateÍov obce. Projekt bude nešit‘ oddychovú čast‘ pre obyvatelov, sedenie pred pódiom
(amfiteáter), murovanú pec, sadové úpravy, prvky drobnej architektúry.
2.5 Zhotovitel splní zmluvný záväzok riadnym vypracovanim projektu stavby a jeho odovzdanim
objednávatelovi.
2.6 QbjednávateT sa zaväzuje, že poskytne spracovatelovi dojednané spolupósobenie (zameranie
inžinierskych sletí, výškopisné a polohopisné zameranie priestoru, konzultácie navrhovaných riešeni)
a dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v či. V. Zmluvy.
Článok III. Podklady.
3.1 Podkladom pne uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela spracovaná 29.12.2018.
Článok IV. Čas plnenia.
4.1 Zhotovitel odovzdá predmet plnenia objednávatelovi do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V
pnipade, že zhotovitel dokončí predmet plnenia pred uvedeným terminom, objednávatel po ovenení jeho
dokončenia dielo prevezme.
4.2 Zhotovitel bezplatne dopracuje do projektu stavby pripomienky stavebného úradu, ktoré budú vznesené
pni stavebnom konaní ato v termine do 14 dni od ich predloženia.

Článok V. Cena dlela a jej platenie.
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podIa článku II. je stanovená dohodou zmluvných strán
vo výške 1950,-EUR/zhotovitel nie je platcom DPH/.
5.2 Práce, ktoré zhotovitel nevykoná, vykoná bez dohody alebo odchylne od dojednaných zmluvných
podmienok, objednávateT neuhradí.
5.3 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry, vyhotovené zhotovitelom v súlade s platnou legislativou.
Splatnosť faktúny je bankovým prevodom do 14 dni po prevzati projektu a doručeni faktúry.
Článok Vi. Spolupósobenia a podklady objednávatela.
6.1 Objednávatel sa zavázuje, že počas prác na projekte poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu

potrebné spolupósobenie spočivajúce najmá v odovzdávani doplňujúcich údajov a upresneni podkladov.
6.2 K podpisu zmluvy bude zhotovitelovi poskytnuté zameranie inžinierskych sjeti, výškopisné
a polohopisné zameranie priestoru.
6.3. Objednávatel si zabezpečí vyjadrenia k PD a stavebné povolenie vlastnými pracovnikmi.
Článok VII. Spósob vykonania diela, záruky.
7.1. Zhotoviteľvykonáva činnosti spojené s predmetom diela podIa zmluvy, pri čom rešpektuje Stavebný
zákon a súvisiace predpisy.
7.2. Zhotovitel spracuje projekt stavby osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činnosti vo výstavbe.
7.3 Zhotovitel sa zavázuje odstránit‘ pripadné vady projektu bezplatne a bez zbytočněho odkladu po
uplatnenl oprávnenej pisomnej reklamácie objednávatela, v termine stanovenom objednávatelom v
reklamačnom konaní.
Článok VIII. Zmluvné pokuty.
8.1 Zhotovitel zaplatí za porušenie povinnosti uvedených v zmluve pokutu za každý začatý pracovný deň
omeškania So splnenim terminu dodania 0,05 % z ceny diela.
8.2 Qbjednávatel zaplati zhotovitelovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške
0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
Článok IX. Zmena závázku.
9.1 Objednávatel sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu závázku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zmenia
východiskové podklady, rozhodujůce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky
objednávatela.
9.2 Objednávatelje povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy vtedy, ak dójde k omeškaniu plnenia jeho
spolupósobenia, dojednaného v tejto zmluve.
9.3 Ak dójde pred uplynutím času plnenia zmluvy k zastaveniu prác z dóvodu zrušenia závázku zo strany
objednávatela, je zhotovitel oprávnený rozpracované dielo fakturovat‘ objednávatelovi vo výške, ktorá
bude vo vzťahu k cene diela priamo úmerná počtu odpracovaných dni.

Článok X. Záverečné ustanovenia.
10.1

Zmluva je platná podpisanim obidvoch zmluvných strán, ktorí súhlasia s celým jej obsahom.

102 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejneni na webovom sídle objednávatela.
10.3 Zmluvu je možně meniť iba pĺsomným dodatkom potvrdeným obidvoma zmluvnými stranami a ktorý sa
tak stane nedelitelnou súčasťou tejto zmluvy.

10.4

Pokial v zmluve nie je dohodnuté niečo

mé,

platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia

Obchodného zákonnika 6. 513/1 991 Zb. v zneni neskorších zmien a doplnkov.

10.5

Účastníci zmluvu prečitali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoIne vlastnoručne
podpisali.

10.6 Zmluvně strany prehlasujú, že sú spósobili k právnym úkonom.

10.7

Zmluva

je vyhotovená

v 2 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávatela a dva pre

zhotovitela.

10.8 Zhotovitel bene na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financovaně zo štrukturálnych fondov
EÚ, tak sa zavázuje strpieť výkon kontrolyiauditu/overovania súvisiaceho s dodaným dielom kedykoTvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Zhotovitel je povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s dodanim diela
podIa tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti zmluvy.

V Holisi, dna

?ti

4 tiJ

Objed n ávatel

OBEC HOLIŠA
985 57 HOLIŠA
Bc. Karol Ferencz, starosta

V Banskej Bystrici, dňa

I

.7

Zhotovi tel:

/
Ing. Paulína Starčoková

