ziMLUvA o PoSKYTNUTÍ SLUŽBY - 1ĺ202l
Pľojekt stavby - dodatočnéstavebné povolenie

ZMLUu\ĺÉSTRANY
oBJEDNÁVATEĽ: oBEC MALÝ sLAvKov
v zastúpeníLadislav

oRAVEc - starosta
0l Kežmarok

obce

Gerlachovská 52,060
IČo: g lg 84 673

ZHoTovITEľ: Ing. aľch. Ján KATUŠčÁK,autoľizovaný aľchitekt
sídlo : M. Nešpora č. 39,0800l Prešov
ateliér: MOYZESOVA č. 55, 080 0t PREŠOV

lČo l+zllosl

DIČ l02074354s
IČ DPH SK 1020743548
bankové spojenie

:

vÚn

Prešov č. účtu:929 240

- 572 l)2oo

CL. 1-PREDMETZľĺLUVY
_ oooaToČNE PovoLENIE _
PRoJEKT ZMENY STAVBY PRED DoKoNČENÍľĺ
oBECNÝ URAD A PoŽIARNA ZBRoJNICA
l .1

Čĺ.z-SKLADBA PRoJEKTU sTAvBY
A - SPRIEVoDNÁ SPRÁVA
B - SUHRNNE RIEŠENIE STAVBY

C _ CELKovÁ snuÁcn
D- KooRDINAČNÁ SITUÁCIA
E _ DoKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH

STAVEBNÝ

oľĺnxľso.l_

oBJEKToV
oBEcNÝ Únno A PoŽIÄRNA ZBRoJNICA
CL.3 - ROZSAH PROJEKTU

sTAvEBnľŕ oBJEKT so.l - oBEcNÝ URAD A PoŽIARNA ZBRoJNICA
E - DoKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH oBJEKToV
- ARCHITEKToNICKo _ STAVEBNE RIEŠENIE
- STATICKÝ posuoor
-

ELEKTRonĺŠralÁcn

TEPLOTECHNICKE PROJEKTOVE HODNOTENIE
- PRoTI PoŽIRRNE Z ABEZPEČEN IE STAVBY
- RoZPoČET, VÝKAZ VÝMER
-

Čĺ.+ - PoDRoBNoSŤ sPRAcovANIA PRoJEKTU
Zmluvné stľany sa dohodli nasledovne
1.

:

Aľchitektonicko - stavebné riešenie bude dokumentované v merítku M 1: l00, l:50

2. Dokumentácia bude obsahovať dispozičnériešenie objektov, pohl'ady, rery, materiálové
riešenie stavby v merítku M l:100, l: 50,

3. Projektant na stavbe pľeverí stav existujúcich konštrukcií a zahrnie ich do riešenia, a
navrhne spôsob ich úpravy.

čl. s. - PočBT vYHoTovENÍ DoKUMBNTÁCIE
Zmluvné stľany sa dohodli nasledovne

:

Projekty stavby v jednotliv,ých etapách budú vydodané v 6 /šiestich / vyhotoveniach v tlačenej
forme a2xv digitálnej forme.
Investor si môŽe doobjednať sady pľojektu a projektantje povinný tieto sady vyhotoviť
za dohodnutú sumu.

Cl.6. - TBRľIINY VYDoDANIA DoKUMENTACIE
Zmluvné stľany sa dohodli nasledovne

l. Projekt

stavby

:

............31.05.2021

Čl.l. _ CENA DoKUMENTÁcIE
7

.l

Cena za dielo zhotovené v rozsahu podl'a čl. č.l je dohodnutá zmluvnými stranami v sú|ade so

zákonom č.l8l1996 Z.z. o cenách a vykonávacej vyhlášky
-

PRoJEKT sTAvBY PRE DoDATOČNE STAVEBNÉ ľovor,nľrľ

7.1.1 Pľojekt stavby pľe dodatočnéstavebné konanie
_ 4.100'00.- euľ + DPH 207o
- DPH 207o 820,00 eur.
- CELKOM 4.920,00.- euľ slovom: ŠryruľIsÍcDEvÄŤSToDVADSAŤ,00.-eur
7.2 Cena za dielo predstavuje :
A/ Projekt stavby pre dodatočnéstavebné povolenie
7.3 Dohodnutú sumu ie možnémeniť iba prizmene sadzby DPH

Y

prípade vykonania naviac prác , zmeny podkladov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich
dohodnutú cenu diela , musia bý'pľedmetnépľáce , ich cena zmluvnými stranami
preľokované, vzájomne odsúhlasené a doriešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.
Podkladom pre zhotovenie naviac prác bude objednávka objednávatel'a.
1

.4

.5 Zhotovitel' a objednávatel' sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávatel' uhradí
zhotovitel'ovi formou samostatných faktúr nasledovne :
ď Po odovzdaní projektu ............... .4.920,00.- eur /cena s DPH/
7

Čr. g _

ZoDPovBDNosŤ ZA sPRÁv|{osŤ DoKUMENTÁcIE

l. Zhotovitel'zodpovedá zato, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto
zmluvy , podl'a technických noriem, ktoré sa na dielo vďahujú.
2. Dielo má vady

'

ak nezodpovedá platným technickým normám

'

ktoré sa na dielo vďahujú'

3. objednávatel' je povinný písomne onlámiť zhotovitelbvi vady diela bez zbytočnéhoodkladu
najneskôr do 3 dní od ich zistenia.

4. Zhotovitel' je povinný najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie predložiť
objednávatelbvi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie resp. . príp. iný spôsob odstránenia
vady. V pľípade , že objednávatel' s ýmto návrhom súhlasí, je zhotovitel' povinný vadu diela
odstrániť do 2l dnĺ od uplatnenia reklamácie.
5. Zhotovitel'nezodpovedázavady diela , ktoľéboli spôsobené použitímpodkladov prevzaých od
objednávatel'a a zhotovitel'ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

čl to _ sPoltJPÔsoľnľrľoBJBDNÁvATEĽA
l. objednávatel'sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskyne spolupľácu pri
zadovážení podkladov pľe spľacovanie projektovej dokumentácie , doplňujúcich údajov a
upresnení podkladov vyjadrení stanovísk ktoých potreba vznikne v priebehu plnenia
'
zmluvy o dielo.
2. Toto spolupôsobenie poskýne zhotovitelbvinajneskôr do 5. dní od jeho písomného
vyŽiadania. osobitnú lehotu na dodanie podkladov dohodnú zmluvné strany v pľípade
spo lupôsoben ia, ktoľénemôŽe obj ednávate l' zabezpeéiťvlastným i s i lami.
3. Zhotovitel'je povinný vo vzájomne dohodnutom teľmínezvolať výrobný výbor za účelom
prerokovania rozpľacovania a riešenia projektovej dokumentácie s objednávate|bm'
4.

Z rokovania výrobného qýboru je zhotovitel'povinný spracovať písomný záznam, ktoý

stane súčasťouprojektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotovitel'

sa

povinný riadiť sa závermi zýchto rokovaní.

5. objednávatel'sa zaväzuje spolupracovať pri ľealizáciidohodnutého diela podlä zmluvy a

prevziať ľiadne ukončenédielo.

6. Ak objednávatel'neposkytne zhotovitel'ovi spolupôsobenie v dohodnuých termínoch a
dojednaným spôsobom, alebo neodovzdá zhotovitelbvi požadované podklady a d'alšie
podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela, predĺzi sa čas plnenia predmetu zmluvy o dobu,
na ktoľej sa zmluvné stľany dohqdnú samostatným písomným dodatkom k tejto zmluve.

člrr. - osoBITNÉ DoJEDNANIA
l. Zhotovitel'odovzdá
v zmysle bodov čl.6.
2. Pľedmet zmluvy

6.vyhotoveniach +

a objednávatel'pľebeľie riadne dokončené dielo.

- pľojektová dokumentácia

2xCD.

Dielo sa odovzdá

_ bude dodaný v rámci dohodnutej ceny v

Na požiadanie objednávatelä zhotovitel'dodá d'alšie vyhotovenia projektovej
'
dokumentácie v poŽadovanom počte za osobitnú úhradu.
3.

4' Zhotovitel'sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatelh , zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadľeniami dotknuých
orgánov štátnej správy.

5. Zhotovitel'bude pľi plnení predmetu zmluvy postupovať s odboľnou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavaťvšeobecne záväzne právne predpisy, technické norlny a podrnienky
tejto zmluvy.

6. Zhotovitel'vyhlasuje , Že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl.l tejto zmluvy.
7. objednávatel'a zhotovitel' sú oprávnení použiťdielo - predmet znluvy - výhradne iba pre
účelyvyplývajúce ztejto zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prenechanie rra vyuŽitie tretím
osobám je podmienené qýslovným súhlasom druhej zmluvnej strany.
8. Vlastnícke právo k pľedmetu zmluvy prechádza na objednávatel'a dňom odovzdania a
prevzatia riadne ukončeného diela ako celku, pričom nie sú dotknuté práva zhotovitel'a

v zmysle autorského zákona.
9. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povaŽovať všetky zmluvné

záväzky tejto zmluvy.

V spomých prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vďahy
10.

neupravené v tejto zmluve.
1

l. Akékol'vek zmeny

a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné stľany riešiťformou písomných

očíslovaných dodatkov' ktoré sa po obojstľannom súhlasnom podpise obidvoch zmluvných
strán stanú neoddelite|hou súčasťoutejto zmluvy.
12.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami. Je vyhotovená v 3-och výlačkoch'Z xpre objednávatel'a a 1x pľe zhotovitel'a.
13

' Záväzky vyplývaj úce z tejto

zmluvy zanikají ich včasným a riadnym splnením.

Za objednávatel'a:

Za dodávateloa:

V Malom Slavkove dŕn26.04.202l

V Prešove dňa

0903 90ó 590

Ladislav ORAVEC - starosta obce

Ing. arch. Ján Katuščák

