/
ZMLUVA O DIELO
č.015-2013/ SPROBUJ s.r.o.
na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie,
uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

OBEC PCHRANICE
J)'tum:

Štatut. zástupca:

Ol-IN, s r.o.
Štúrova 40,94901 Nitra
Juraj Zelman, konatel'

IČ DPH:

SK 2023194041

IČO:

46026096
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

1. Darca / Investor:

Bankové spojenie:
Č.

ú.:

Bankové spojenie:

č. ú.:
Mobil:
E-mail:

1-~__

1121171003/1111
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
4510014101/3100
0905565847
(Ing. Marek Vaško)
marek.7000@gmail.com
(ďalej len darca)

2. Príjemca Daru:

Obec Pohranice

Štatut. zástupca:

Obecný úrad, č. 185,95102 Pohranice
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce

DiČ:
IČO:

OO 308 382

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

č.ú.:

0985170003/5600
037 /787 12 Ol, 037/787

Tel./fax.:
Mobil:
E-mail:

2021252772

19 22

0905510419
st. poh ra nice@mail.t-com.sk
(ďalej len príjemca daru)

3. Zhotoviteľ:

SPRO*BU*J spol. s r.o.

Štatut. zástupca:

Farská 1,949 01Nitra
Dipl. ing. BURDA Jaroslav

IČ DPH:
IČO:
Bankové spojenie:

SK 20 22 14 95 58
36288390
Sberbank Slovensko - Pobočka NITRA

č.ú.:

4220325200/3100

Tel./fax.:
Mobil:

037/6517319
0903277076
(ďalej len zhotoviteľ)

2140*A*1-

aut. stav. ing
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I. PREDMET ZMLUVY:
1.1.

Zhotovitel' sa zaväzuje darcovi

na akciu"

Chodníky Pohranice"

dokumentáciu a inžiniersku činnosť:
1.1.1. PD - Projekt stavby pre Územné rozhodnutie
1.1.2. ROZPOČET- Stavebných Objektov
1.1.3. Obstaranie Územného rozhodnutia
Stavebného

a Stavebné

dodať

povolenie

projektovú

/ ďalej ÚR a SP/

o umiestnení stavby a Stavebného povolenia vrátane

dozoru.

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení vyhl. MŽP č. 453/2000 Z.z., vyhl.
MŽP č. 55/2001 Z.z. vyhl. MŽP č. 532/2002 Z.z. a v rozsahu prílohy č. 1 k tejto zmluve vrátane
nákladov stanovených odborným

odhadom.

Miesto stavby: Obec Pohranice
Dodávatel' stavby: Podl'a výberového
Názov stavby:

" Chodníky

1.2.Rozsah stavebných

konania

Pohranice"

objektov

a prevádzkových

súborov:

STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:
S.O.

001 Chodníky Pohranice
002 Dažďová kanalizácia

2. Projektová dokumentácia

bude spracovaná pre účely:

Pre účel vydania územného rozhodnutia

o umiestnení stavby

a stavebného

povolenia

OJ

časti stavebných objektov viď. rozsah podľa bodu 1.2 vrátane koordinácie /HIP/ .
3. Projektová dokumentácia

bude vypracovaná

v zmysle platných STN a objednávatel'ovi

bude

odovzdaná v rozsahu:
Textová a výkresová dokumentácia
4. Darca/Investor

v 10 vyhotoveniach

sa zaväzuje zaplatiť zhotovitel'ovi

za vykonanie

diela dohodnú

cenu podl'a

a. II

tejto zmluvy.
II. CENA:
11.1.Dohodnutá

zmluvná cena za vykonanie

diela: PD - Proj.stavby

pre Ú.R. a S.P. a za IČ. :

Za PD pre ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE a STAVEBNÉ POVOLENIE:
a/

3.790,- ( bez DPH

PD - Projekt stavby pre ÚR a SP

bi

ROZPOČET
c/ Inžinierska Činnosť vrátane stavebného

dozoru:

550,- € bez DPH
1.850,- (bez DPH

SPOLU PD a IČ
- DPH /20% I

6.190,1.238,-

Navrhnutá cena za P.O. pre Ú.R. a S.P. a IČ

7.428,-

(bez DPH
bez DPH

e bez DPH

Upozornenie: CENA jednotlivých činností je vypočítaná len doposia!' známeho rozsahu prác ku dňu
30.04.2013 po upresnení rozsahu proj. prác je nutné túto cenu upraviť, po vzájomnej dohode.

Postup pre - projekt stavby pre Ú.R a SP a IČ :
11.1. 1. Darca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú
cenu v bode

11.1. al

podpísania

vo výške

zmluvy

dohodnutej

o dielo

stranami

III. DODACIA LEHOTA:
Postup pre - projekt stavby

POPLATKY

za predpokladu

súčinnosti

obstarávate\'om

a má zhotovite\'

dlžku

Zhotoviteľovi

k vybaveniu

do 10 dní od

3.100,-

€ s DPH a zbytok

PD pre ÚR a SP.
ÚR a SP.

Rozpočtu:

práce uvedené v bode I. I. 1. v termíne:
t.j. nabehnutia
financií podl'a bodu 1\.1.1. , t.j.

I

obstarávate\'a

so zhotovite\'om.

nárok

na predlženie

V prípade

lehoty

na účet

omeškania

na splnenie

zhctovitel'a

ale aj písomnou

formou

v zmysle

V. ĎALŠiE USTANOVENIA:
I. Zmluvné strany sa dohodli,
dodaný

podľa tejto

2. Zmluvné
výlučne

strany

spolupôsobiť

výzvy a požiadaviek

si vyhradzuje

celej zmluvnej

sa dohodli,

financovania

predmetu

zmluvy

na využitie
podklady,

tretím

zmluvné

zhotoviteľovi

práce prevedené
dohodnutej,

5. V prípade,

minimálne

ktoré

použiť

k tejto

zmluve.

Príjemca

7. Táto zmluva je vyhotovená

bola podpísaná

všetkými

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V Nitre 30.04.2013

.

zmluvy

prípadne

ponechanie

východiskové

a rozsah
v ktorom

Zastavené,
prekážky

prác, tieto
budú stanovené

alebo

zmarené

zo strany
zo strany

práce

darcu.
darcu

vo výške vzájomne
viac ako 50 dní od

zmluvy
v zmluve

zmluvu

len písomnými

daru 2 vyhotovenia
a 2 vyhotovenia
obdrží
8. Na práva a povinnosti
neupravené
touto

tejto

nákladov.

tejto

v 6 vyhotoveniach,

pre ÚR a SP

zhotoviteľa

faktúrovať

projektov,

daru túto

na projekt

na jeho vrátenie)

zmenia

od zmluvy

nie je viazaný

doplňovať

predmet

zmluve,

len v prípade

na dodanie

uvedenými

prípadne
podpíše

darca

v dobrej

odsúh.asenvmi.

2 vyhotovenia,

všeobecné

viere

zastupiteľstvom

obojstranne
obdrží

zhotoviteľ.
zmluvou sa vzťahujú
stranami

riešených

až po schválení

dodatkami

z ktorých

termínmi

ich častí,

právne

a všetci
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príjemca

predpisy

Zá.klade uznes, enia č.
Za zhotovitE;ľa;/-------"

ústne

zhotovite\'a.

spôsob

podmienky.

k odstúpeniu

zhotovite\'

termínov

nároku

súhlasom

ovplyvnia

s podpísaním

t.j. so zhotovite\'om

právo

Jeho iné použitie,

však vo výške vynaložených

obce POHRANICE, 30.05.2013.
6. Zmluvu možno meniť, alebo

platné v SR.
9. Zmluva o dielo

(vrátane

bude zhotoviteľ

meškať

vlastnícke

dokumentácii

v dodatku

alebo

IHIPoml

v prospech

výslovným

v plnej výške,

na podpis,

k tejto

zmluvy.

cena a ostatné

ku dňu zrušenia

a má právo na zmenu
v dodatku

upravia

k zrušeniu,

že darca bude

predloženia

z tejto

požiadavky,

strany

že dôjde

zhotovite\'

prác na projektovej

nová zmluvná

darca uhradí

č. 513/91

ceny darcom

je podmienené

alebo sa zmenia

nové termíny,

4. V prípade,

osobám

že sa v priebehu

skutočnosti

i

s ohl'adom

zhotovite\'a.

že darca je oprávnený

iba pre účely vyplývajúce

3. V prípade,

pri koordinácii

že v zmysle Zákona

zmluvy

až do dňa uhradenia

r,,!

a

omeškania.

IV. PODKLADY OBSTARÁVATEĽA:
1. Darca a príjemca daru sa zaväzuje

jej

za nutné

pre Ú.R. a SP vrátane

111.1.Zhotoviteľ
dodá darcovi
do 60 dní od uhradenia Izálohy

na

v zmluve

€ s DPH do 15 dní po odovzdaní

ceny vo výške 4.328,-

11.1.2. V cene nie sú zahrnuté

uvedených

e.. 283781N

~.

