
Zmluvao dielo 4 t'zczc - CykĹoŕl.rc.,r.
uzavretá v zmysle $ 536 obchodného zákonníkač. 5l3l9l Zb. v platnom znení

I. Zmluvné stľany

1.1 objednávatel': obec Malý Slavkov
IČo: 31984673
Sídlo: Gerlachovská52,060 01 Malý Slavkov
Zastupený: Ladislav oravec, staľosta obce
(ďalej len,,objednávateľ'')

a
I.2 Zhotovitel': Ing. Štefan Vilga

Sídlo: Hviezdoslavova382lI2, 059 01 Spišská Belá
IČo:
(ďalej len,,Zhotoviteľ")

II. Predmet zmluvy

2.I Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu podľa oznámenia o výsledku
výzvy na predloženie cenovej ponuky: Pľojektová dokumentácia: Cyklotľasa Malý
Slavkov - Kežmarok, ľealizovaný v rĺĺmci poskytnutia regionálneho príspevku.

2.2 Projekt bude vypracovaný pľe 5 stavebných objektov ako:
1. Dokumentácia pre územné ľozhodnutie pre cyklistickú komunikáciu;
2. Dokumentácia pre stavebné povolenie;
3. Realizačný pľojekt vrátane rozpočtov pre jednotlivé stavebné objekty ako aj sumarny

rozpočet za ceľĹl stavbu'

III. čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje adodá predmet plnenia zmluvy do 12 mesiacov od
účinnosti zmluvy na zéklade obj ednávok j ednotliqých stavebných úsekov.

IV. Cena projektu a platobné podmienky

4.l Cena za zhotovenia predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákonač.1811996 Z. z. o cenách nasledovne:

cena bez DPH 30.000,00 EUR
DPH20% 6.000,00 EUR
cena celkom vľátane DPH 36.000'00 EUR
(Slovom: Tridsaťšesttisíc Eur 00 centov)

4.2 Cena podľa bodu 4.1 tejto zmluvy bude uhĺadená z nenávratného finančného pľíspevku
poskytnutého objednávatel'ovi na zéklade vystavených objednávok zajednotlivé stavebné
objekty.

4.3 Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
objednávateľ aj zhotoviteľ vyhlasujú, Že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v nepomere
a s lehotou splatnosti faktúr súhlasia v plnom rozsahu.
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V. Zodpovednost' zavady a záľuky

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vadu diela, ktorá vznikla objednávateľovi zavinením ľiadnym
nesplnením svojich závázkov, po dobu stanovenú _ záručná doba je 5 ľočná azačina plynúť
dňom odovzdania proj ektu obj ednávateľovi.

5.2 Zhotoviteľ pľehlasuje, Že má opľávnenie na pľojektovú činnosť SKA na uvedený rozsah
uvádzaných projektoých pľác predmetu diela.

VI. Sankcie

6.1 Pľi nedodrŽani zmluvy niektorou zo zmluvných strán, platia ustanovenia zákona č. 5l3l9l
Zb. obchodného zákoruríka.

YII. Záv erečné ustanovenia

7 'I Zmluvne strany sa dohodli na tom, že ak v tejto zmluve nie je stanovené inak, všetky
oznámenia a písomnosti, ktoré má, alebo môŽe podľa tejto zmluvy robiť a posielať jedna
zmluvná stľana druhej zmluvnej stľane, budú doručované ako doporučená listová zásie|ka
do vlastných rúk, na adresu sídla zmluvnej stľany, alebo osobne. Zásielka sa považuje za
doručenú aj v prípade, ak si ju adľesát nevyzdvihol a to uplynutím 3 dní od jej uloŽenia na
pošte.

7.2 Táto zmluva je uzavretá (platná) jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po splnení odkladacích podmienok a to: schválenie zákazky V
rámci kontroly veľejného obstarávania poskytovateľom finančných pľostľiedkov, tj.
doručenie správy z kontľoly verejného obstarávania objednávateľovi (ako pľijímateľovi
príspevku) a pľipísaním finančných prostľiedkov na účet objednávateľa (prijímateľa
finančného príspevku) ajej zverejnenia. Pľe nadobudnutie účinnosti zm|uvy musia byť
splnené obe vyššie uvedené podmienky v tomto bode.

7.3 Zmluvaje vyhotovená v tľoch oľigináloch, z ktoých objednávateľ obdľŽí dva originály
a zhotoviteľ jeden.

7 '4 objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že tifto zmluvu možno meniť alebo dopĺĺať iba
formou očíslovaných písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán.

7.5 Všetky Zmeny musia byť odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľom aj poskytovateľom
finančných prostľiedkov.

7.6 Zmluvné strany budú povinné oznámiť si zmeny identifikačných údajov do 10 dní od
dátumu ichrealizácie.

7.7 Na vďahy medzi Zmlwnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou ýslovne
neupravené sa primerane vďahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka a
súvisiacich všeobecne záväznýchprávnych predpisov SR a EU.

7.8 Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si zmluvu ľiadne pľečítali' jej obsahu poľozumeli, Že zmluvu
uzatváraju na základe svojej skutočnej vážnej, určitej a slobodnej vôle, Že zmluva nebola
uzatvorená v tiesni a pod nátlakom.

Malý Slavkov' dňa .?.9.,.?'Í.
7c?o Spišská Belá, dňa ..

Zazhotoviteľa:

/ĺ- ó1 lojo

Za objeďĺávateľa:
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Ladislav oľavec, starosta Ing. Štefan Vilga


