číslo zmluvy objednávateľa:

objednávka č.:

číslo zmluvy zhotoviteľa:
05/2014

ZMLUVA O DIELO
podľa §536 až §565 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov

1.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ diela:

Zhotoviteľ diela:

Obecný úrad Selec
Selec č. 73
913 36 Selec

Ing. Ing. arch. Peter Derevenec
Za záhradami 23
900 28 Zálesie

Zodpovedný zástupca objednávateľa diela:
MVDr. Stanislav SVATÍK
starosta obce SELEC

Zodpovedný zástupca zhotoviteľa diela:

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:
MVDr. Stanislav SVATÍK
starosta obce SELEC

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:
Ing. Ing. arch. Peter Derevenec

IČO:

00311952

IČO:

35332824

DIČ:

2021079929

DIČ:

1036268090

Bankové spojenie:
0605660001 / 5600
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka
Trenčín

2.
2.1

3.
3.1

4.
4.1

4.3
5.
5.1

Bankové spojenie:
č. účtu: 1303766753/0200
VÚB - Bratislava Ružinov

PREDMET ZMLUVY O DIELO
Predmetom zmluvy o dielo je zabezpečenie procesu obstarávania Územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán obce Plášťovce etapy Koncept riešenia, Návrh, Uloženie
dokumentácie v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).
TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA
Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa bodu 2 zmluvy o dielo v zmysle nasledovných termínov:
1. Začiatok doby plnenia: do 10 dní od uzavretia zmluvy.
2. Koniec doby plnenia:
12 mesiacov od uzavretia zmluvy
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:



4.2

Ing. Ing. arch. Peter Derevenec

cena bez DPH
DPH

Spolu:
Táto cena je kompletná a pevná.

1.400,- €
0 (nie som platcom DPH)
1.400,- slovom tisícštyristo €

Fakturácia bude po ukončení pripomienkového konania a schválení v zastupiteľstve. faktúra je
splatná do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A PODKLADY
Objednávateľ diela zabezpečí pre zhotoviteľa diela doplňujúce podklady a informácie, ktoré nie
sú v súčasnosti v tejto zmluve špecifikované, ale sú nevyhnutné pre vypracovanie diela a jeho
etáp, v priebehu prác.

6.
6.1
7.
7.1
8.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Dielo a jeho etapy budú objednávateľovi odovzdávané v mieste sídla objednávateľa.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
MAJETKOVÉ SANKCIE

8.1

V prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo a jeho etapy v dohodnutom termíne objednávateľovi,
zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

8.2

V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry s dohodnutými čiastkami a v
dohodnutých termínoch, zaplatí 0,05% z dohodnutej čiastky, za každý deň omeškania.

8.3

V ostatných prípadoch budú uplatnené majetkové sankcie v intenciách obchodného zákonníka.

9.

OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1

Všetky zmeny a doplnky k zmluve budú uskutočňované formou písomných dodatkov
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

9.2

V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy, budú vyfakturované zhotoviteľom všetky
nabehnuté náklady k termínu obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy.

9.3

Vady diela je povinný objednávateľ ohlásiť zhotoviteľovi po odovzdaní diela, resp. jeho etáp
najneskôr však do štrnástich dní odo dňa obdržania diela resp. jeho etáp.

9.4

Všetky záväzky zhotoviteľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom podpísania
zmluvy objednávateľom.

9.5

Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, ktoré nie sú ustanovené touto zmluvou sa riadia
Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.

9.6

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží objednávateľ a jednu
zhotoviteľ.

Túto zmluvu o dielo na znak obojstranného súhlasu s celým jej obsahom podpísali obidve strany:
Miesto:
Objednávateľ:

Dátum:

Miesto:

Dátum:

Zhotoviteľ:
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