
ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„Územný plán obce Prašice -  Zmeny a doplnky 02-2014

Č1.I 

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov organizácie : OBEC Prašice 
Sídlo organizácie : Ul.l.mája 142/142, 956 22 Prašice 
Štatutárny zástupca: Erika Nemešová 
IČO: 00310964
Bankové spojenie: 0886669001/5600
Telefón : 038/5391421 
Fax : 038/5391421

1.2. Zhotovitel’ :

Názov organizácie: Ing. arch. Ján Mezei
Sídlo:
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie: 
Č.účtu:
Telefón :

Párovská 3, 949 01 
30073928 
1031840007 
OTP Nitra 
15704/5200 
0904 806 548

Nitra



Č1.II

PREDMET PLNENIA

2.1. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo
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2.2 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť .

2.3 Zhotovitel' do diela zapracuje aj oprávnené pripomienky dotknutých orgánov štátnej 
správy a správcov inžinierskych sietí . Pripomienky fyzických osôb a právnických osôb 
vyplývajúce z prerokovaní zapracuje v súlade s výsledkami vyhodnotenia pripomienok 
po ich schválení v obecnom zastupiteľstve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú 
cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

2.5 Dielo bude vypracované a odovzdané obstarávateľovi 5 x v tlačenej forme 
a lx  na elektronickom nosiči / CD / vo formáte PDF v tomto rozsahu :

Textová časť

A,B - Základné údaje a riešenie územného plánu -  v celom rozsahu ÚPNO 
C - Záväzné zásady územného rozvoja -  v celom rozsahu ÚPNO 
D - Tabuľková časť- v celom rozsahu ÚPNO 
E1 -Doklady
F -Vyhodnotenie predpokladaného záberu poľnohosp.pôdy - v celom 

rozsahu ÚPNO/

Výkresová časť

Výkresy v mierke 1:10 000 a 1:2 880 
/ výrezy ÚPNO v časti ZaD č.2 na formáte A3 /

Č1JII

ČAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo do :

15.01.2015

3.2 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotovitel’ v omeškaní so splnením 
záväzku.



CENA

4.1 Zhotovitel' zhotoví celé dielo za cenu :

600, 00 €

Jedná sa o dohodnutú nemennú cenu za dielo.

4.2 Cena je vypracovaná na základe požiadaviek obstarávateľa na vypracovanie textovej 
a grafickej časti dokumentácie so zapracovaním novej lokality pre 9 stavebných 
pozemkov na výstavbu RD na pravej ceste pri výjazde z Prašíc do obce Nemecky.

4.3 Cena sa môže meniť len v týchto prípadoch:

1. Ak sa mení sadzba DPH

Č1.V 

CENA, FAKTURAČNĚ PODMIENKY

6. 1.
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotovitel' vystaví 
pre objednávateľa vo 2 exemplároch
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. Uhradená faktúra nie je 
dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

6 .2 .

Faktúra budú obsahovať tieto údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby „ adresa, sídlo“, IČO, DIČ
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovaná suma
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

6.3.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju  zhotovitelovi na doplnenie. V takomto prípade nová lehota začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.



ČI. VI
ZMLUVNÉ SANKCIE

7.1
V prípade omeškanie obstarávateľa s úhradou faktúry je zmluvná pokuta vo výške 0,05% z 
ceny diela za každý deň omeškania .

7.2
Ak zhotovitel' nesplní termín ukončenia diela podľa čl. IV. tejto zmluvy , má objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň 
omeškania.

Čl.VII
VYŠŠIA MOC

8.1
Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, atď.

8.2
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia vyššej 
moci,strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu 
zmluvy vo vzťahu k predmetu, k cene a k času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, 
ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia.

Čl.VIII
OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1
Zhotovitel' bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na poradách, ktoré 
bude zhotovitel' organizovať podľa potreby.

9.2.
Objednávateľ a zhotovitel' sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.3
Zhotovitel' bude pri plnení predmetu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
Zhotovitel' sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých 
orgánov štátnej správy.



Čl.IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1
Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy 
doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej 
obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom 
zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

10.2
Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.

10.3
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 
zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie 
súd.

10.4
Táto zmluva je vypracovaná v 3-och vyhotoveniach, z ktorých 1 si ponechá objednávateľ a 
2 zhotovitel’.

V Prašiciach dňa 10.12.2014 V Nitre, dňa 10.12.2014

Ing.arc
Párovsld

................ -H jý—
Eriká Nemešová 
starostka obce

_l  _ 1___________________

Ing. Arch. Ján Mezei 
architekt


