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ZMLUVA O DIELO č. 35/2014
podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.

NA VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:

Obec Prašice
1 .mája 142/142 
956 22 Prašice 
00310964 
2021315538 
Erika Nemešová

1.2 Zhotovitel’

Zastúpený 
IČO 
IČ DPH
Bankové spojenie 
Spoločnosť je registrovaná

: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 
ul. Stredná 126 
059 91 VEĽKÝ SLAVKOV
Ing. Werner Frank 
31 714 030 
SK020517422
Unicredit Credit Bank č.ú. 6623300007/1111 
Obeh. reg. Okresného súdu Prešov pod 
oddielom: Sro,vložka Č.2541/P

Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy:
vo veciach zmluvných záväzkov: Ing. Werner Frank
a vo veciach projektovej dokumentácie: Michal lllenčík

2. PREDMET DIELA

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa zhotoví:

PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU PRE STAVEBNE POVOLENIE NA 
LAMELOVÝ DEHYDRÁTOR

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončen,ú PD prevezme zaplatí za jej zhotovenie 
dohodnutú cenu a poskytne spracovávateľovi dojednané spolupôsobenie. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že za predmet diela zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú 
odplatu v dohodnutom termíne.
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3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1 Obsahom predmetu plnenia je vykonanie projektovej dokumentácie:
■  ČOV - technologickej časti 

- stavebnej časti

3.2 Predmet plnenia bude vykonaný v 6 vyhotoveniach.

3.3 Údaje o majetkoprávnych vzťahoch, ako aj samotné vysporiadanie pozemkov, 
nie je predmetom plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa

4. SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Pri splnení predmetu zmluvy, sa dodávateľ zväzuje dodržiavať všeobecne 
záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť 
východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto 
zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a 
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.

4.2 Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy uzavreté dohody budú mať vplyv 
na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto 
zmluve cenu a termín plnenia vo zmene na zmenu predmetu plnenia

5. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a
obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne: - PD do 14 dní od podpísania ZOD

5.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je dodávateľ v omeškaní so splnením 
povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

5.3 Predmet plnenia podľa bodu 3.1 a bodu 3.2 tejto zmluvy je splnením riadnym 
vypracovaním a odovzdaním predmetu diela a ďalších zmluvných prác 
objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.2 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení 
podkladov pre vypracovanie PD, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, 
vyjadrení stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy
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Toto spolupôsobenie poskytne zhotovitel’ najneskoršie do 7 dní od jeho 
vyžiadania. Osobitú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o 
spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. Strany 
sa môžu dohodnúť na tom, že také práce alebo činnosti zabezpečí zhotovitel’ za 
osobitnú úhradu.

7. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná 
dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a na základe 
SADZOBNÍKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a 
inžinierskych činnosti vydané UNIKA 1997.

Vypracovanie projektovej dokumentácie 6 paré_______________________ 350,- €

SUMA CELKOM s DPH: 420,- €

Slovom: Štyristodvadsať 00/100 EUR

7.2 K cene za vypracovanie PD bude pripočítaná výška poplatkov pre získanie 
údajov o prietočnom množstve a kvalite vody v toku (Q355, BSK5 CHSKCr) .

7.3 K cčene za vypracovanie PD bude pripočítana cena za geodetické zameranie 
ČOV.

7.4 Splatnosť faktúry : do 14 dní od dňa vystavenia.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel’ svojim riešením garantuje dosiahnutie vydania stavebného povolenia

8.2 Zhotovitel’ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu diela zodpovedá iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

8.3 Zhotovitel’ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávateľa a zhotovitel’ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nepomohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten 
na ich použití trval.

8.4 Pre prípad vady predmetu diela spôsobeného z viny zhotoviteľa, dojednávajú 
zmluvné strany právo objednávateľa bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného 
dojednania nie je vylúčená. Zhotovitel’ sa zaväzuje prípadné vady predmetu diela 
odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom
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8.5 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný 
uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zástupcu 
zhotoviteľa, uvedeného v čl. 1.

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa 
po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie 
tejto zmluvy, alebo uplatní nové požiadavky na objednávateľa. Objednávateľ je 
povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením 
jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 
zrušenia záväzku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na 
využívanie tretím osobám, je podmienené výslovným súhlasom dodávateľa.

10.2 Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva 
z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotovitel’ právo, aby mu 
objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto dalšieho použitia mal. Pokiaľ 
vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.

10.3 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve 
zhotoviteľa.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami.

10.5 Právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou medzi zmluvnými stranami 
sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.6 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom druhej strany.

10.7 Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení.

Vo Veľkom Slavkove, dňa: J-f'.o 'f. V Prašiciach, dňa: J /-  ¥  ■ f o t y

9. OSTATNÉ UJEDNANIA

10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

A /

Zhotovitel’:
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