
Zmluva č.: 11.21/2012

ZMLUVA·· O DlELO
uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

. - ..
. .

1. Obec Donovaly, so sídlom Nám. sv. Antona Paduánskeho, Oonovaly 97639
zastúpená : Miroslav Oaňo, starosta,

IČO:
OIČ:
Bankové spojenie :
Č. účtu:
ako obstarávatel'om,

00313386
202 111 5800
Prima banka Slovensko, a.s., pob. Banská Bystrica
120 923 3002/5600

2. eR STAR s. r. O., so sídlom Banská Bystrica, Trieda SNP 75, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka Č. 11612/S,
zastúpená : Ing. arch. Pavel Bugár, konatel',

IČO:
IČOPH:
OIČ:
Bankové spojenie :
Č. účtu:
ako zhotovitel'om.

36648752
SK2022181073
2022181073
Tatra banka, pob. Banská Bystrica
2627783554/1100

I.
Predmet zmluvy

(1) Zhotovitel' sa zavazuje vyhotoviť Zadanie pre spracovanie Územného plánu
obce Oonovaly (ďalej len .Zadanie") za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

(2) Obstarávatel' ÚPO je Obec Oonovaly. Obstarávatel' sa zavazuje, že dokončené
Zadanie prevezme, zaplatí za jeho vyhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotovitel'ovi
Zadania potrebné spolup6sobenie.

II.
Rozsah a v o b s a h predmetu zmluvy

Zadanie bude vyhotovené v súlade s vyhláškou Č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

III.
S p 6 s o b vy p r a c o van i a p r e dme t u z ml uv y

(1) Pri vyhotovení Zadania bude zhotovitel' dodržiavať všeobecne zavazné
predpisy, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií vydaných v rámci prípravných prác
a ďalšie relevantné podklady poskytnuté obstarávatel'om.

(2) Zadanie bude dodané obstarávatel'ovi v troch tlačených vyhotoveniach a v
jednom digitálnom vyhotovení pre prerokovanie a v troch vyhotoveniach pre uloženie.
V prípade požadovaných viac vyhotovení oproti tejto zmluve, tieto budú fakturované zvlášť
na základe objednávky ..

(3) Zmeny predmetu zmluvy v priebehu spracovania oproti dojednaným
podmienkam ovplyvnia termín odovzdania a cenu Zadania. Obstarávatel' požadované zmeny
predmetu zmluvy zohl'adní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom k zmluve.
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IV.
Čas plnenia

(1) Zhotovitel' sa zavazuje vyhotovit' Zadanie v termíne do 20 dní od doručenia
prieskumova rozborov pre územný plán obce Donovaly obstarávatel'om.

(2) Zadanie doručí zhotovitel' obstarávatel'ovi na adresu Obecného úradu
Donovaly. Za splnenie odovzdania diela sa považuje deň podania diela na prepravu poštou.

V.
Spolup6sobenie a podklady od o b s t a r á v a t e ř a

(1) Obstarávatel' poskytne zhotovitel'ovi stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov
a organizácií, ktoré obstaral v súvislosti s predmetom tejto zmluvy pred jej uzatvorením.

(2) Obstarávatel' sa zavazuje počas vyhotovovania diela poskytnút' zhotovitel'ovi
najneskór do 3 dní od výzvy potrebnú súčinnosť.

VI.
Cena projektu a platové podmienky

(1) Cena za vyhotovenie Zadania je stanovená dohodou zmluvných strán na
celkovú sumu 1 008,- € (slovom Jedentisícosem,-- EUR).

(2) Cena za dielo neobsahuje správne a iné preukázatel'ne vynaložené poplatky.

(3) K cene bude pripočítaná DPH.

(4) Pri odstúpení od tejto zmluvy zo strany obstarávatel'a je obstarávatel' povinný
uhradit' zhotovitel'ovi cenu rozpracovanosti, ktorá sa vypočíta vynásobením ceny podielom
skutočne vykonaných prác k hotovému dielu ako celku.

(5) Ak nedojde k dohode o rozsahu rozpracovanosti a finančného podielu za
rozpracovanost', požiada zhotovitel' o rozhodnutie príslušný súd.

VII.
Všeobecné ustanovenia

(1) Možnosti vypovedania tejto zmluvy zo strany obstarávatel'a alebo zhotovitel'a
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(2) Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa budú realizovat' formou
písomného dodatku alebo zmeny po vzájomnej dohode zmluvných strán.

(3) Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

(4) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom dostane
každá zmluvná strana.

Na Donovaloch, dňa .1l..\f~.OB....w..G V Banskej Bystrici, dňa ..~~.:.~.?:..~~.~;]

I·

r------__f___

eR STAH a.r.o,
TrltidZI SNP 75
97401 Bar:sKá Bystrica
IČO: 36 648 752
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