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obj ednávka obj ednávateťa Zmluvao dielo
0U0412007

ZI{LUVA O DIELO
na

Projekt stavby pre vydanie územného roáodnutia'' SLoVENsrÁ INŠpEKCIA ŽworNÉHo
PRoSTREDIA-íRÍSTÁÝBA K BUDoVE NA PARTIZÁNSKEJ cESTE 94-BANSKÁ

BYSTRICA'.

podťa $ 536 a nasl. obchodného zákowika

čl. 1
Zm|avné strany

\

1. Zhotovitel': AG_ATELIÉR - Ing.arch. Jarr Gonda \

Krivánska č,.I4, 974 OlBanská Bystrica

Štatutarny zástupca: Ing.arch. Jan Gonda

osoba oprávnená na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing.arch. Jan Gonda

v technických veciach: lng.arch. Jan Gonda

Bankové spojenie: SLSP - Banská Bystrica

č. účfu:
IČo: 10838902

DIČ: sKI0z0546263

2. objednóvateť: Slovenská inšpekcia Životrrého prostredia lsIZPl
Karloveská d'.č.2, 842 22 Bratislava

Štatutrírny zěstupca: RNDr.oto Hornak

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000077018/8180

tČo: 00156906
DIČ: 2020890190

Prodb€žDá kmtrolr vykonaná , rrftu;g $ 9 zátč.50?2 w1?,r.
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čL2
Predmet plnenia

1 .Zhotovite t sa zavŽin$e, že vypracuje v rozsďru a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre

objednávateťa a objednávateťóvi odovzdá-Projekt stavby pre vydanie územného roáodnutia

', SLoVENSKA rNšíp,icl,t ŽrVoTNÉHo pnosTREDlA-PnÍsrevge K BUDoVE NA
panřzaNsrn cBííB g+_gANsKÁ BYsTRICA''.obsďt dokumentacie bude poďa prílohy

č.3 SADZOBNÍKA tJNIKA 2007.
2.objednávateť sa zaváatje'že dokončenú projektovú d9kumentaciu prevezme, r-apLatí za jej

zhotovenie dohodnutu"""n, u poslcyfire spracovatel'ovi dojednané spolupósobenie'

čl.3
spósob vypracovania projektovej dokumentácie /PD/

1.PD bude vypracovaná a dodaná v rámci dojednanej ceny v 6 vyhotoveniach' Na požiadanie

objednávateťa spracovatel' dodií ďďšie r.yhotorrenia v poŽadovanom počte za osobitrrú úhradu'

Z.Pn-vyptacovaní pp b,rd" áotovitel' dodrŽiavať všeobecne záváznépredpisy, tecbnické noÍlny'

dojednania tejto znruvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateťa odovzdanými

ku dňu ,uavretíate1to 
"*l,rr.y, 

zápismi a dohodami zmluvných strah na štatutárnej úrovni a

vyjadreniami verejnoprávnych orgránov a organizácií'

:.poíia v priebehu pra"*-eté dohody budu mať vplyv_na cenu alebo termín plnenia, zavázuje

sa objednávateť po dohode so zhotoviteťom prerokovď a upraviť zmluvné podmienky so

zreteťom na anenené pomery.

čl.4
čas plnenia

1.Termín plnenia
do 8'mája 

:^ -Á.':^lÁ ^á -ioá-alrn q rrňqsnéhn sn.' ávateÍaZ.Dodržnnte termínov je závislé od riadneho a včasného spolupÓsobenia objedn

dojednaného r,, t"jto 
"mluve. 

Po dobu omeškania objednávateÍas poslqrtnutím spolupósobenia

nie3e zhotoviteť v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom

termíne.
3.Predmet plnenia podťa tejto zmluvy je splnený riadnym {ypracovaním a odovzdaním PD'

odovzdaním PD ,u.o"i*i. odovzáanii pošte na prepravu' prípadne osobné odovzdanie

objednávateťovi (splnomocnenému zastupcovi) s potvrdením o prevzatí'

čl.5
spolupósobenie a podklady objednávatel'a

1. PD podťa tejto zrrrluvy spracovateť vypracuje a dodá podťa ýchto podkladov objednávateťa:



I
. geometriclcý pltán

o výškopis a polohopis územia _technická mapa

o podklady k existujúcemu objektu
o konzultácie náwhov v rozpracovanosti

2.objednávateť sa zaváz,lje,že počas spracovania PD poskykre zhotoviteťovi v rozsahu

nevyhnutlre potrebnom spolupósobenie, spočívajúce najmá v odovzdaní doplňujúcich údajov,

uprěsnení pódk1udou, vyjadrení a stanovísk, ktorych poteba vznikne v priebehu plnenia tejto

zmluvy. Toto spo1upá'óó""i" poslrytne zhotoviteťovi v termínoch podťa vzájomnej dohody'

3.objednávateť zodpoiedáz-ato,'žeoáovzdané podklady a doklady sú bez technických a

právnych vád.

čl.6
cena PD, platobné podmienky

1.Cena zazhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č1. 3 tejto znrluvy je dojednaná: Dohodou

zmluvných strrín podťa zál<. ě- 1811996 Z'z'
2.Cenapr"d."to 

"rnt "ry 
podťa bodu 1. č1. 2 tejto zmluvy predstavuje spolu

-50 000 Sk včetne DPH
3.Zmiuvnéstrany sa dohodli uplatňovať prfuětŽky,resp. ztéůky k cene lredmetu plnenia

dohodnutej v bode 2. éI. 7 nasledovne: neuplatňujú sa'

4.V cene podřa bodu 2. ě1.7 jezďrrnufých maximálne počet paré podťa čl.3.1 Prípadné ďalšie

vyhotovenia bude zhotoviiel'fakturovať osobitne na základe kďkulácie skutočných nákladov.

s.poanaaom pre úhradu ceny dodávky bude faktura, vystavená zhotoviteťom. Faktura je splatná

do 14 dní od jej odoslania objednávateťovi.

6.Zmluvné strany sa dohodli na platbách podťa nasledovne:

- 50 000 Sk po odovzdaní dokumentácie

7.Pre pnpadomeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, dohodli zrnluvné strany pokutu vo

ýšŘe 0,05 %o ceny dielazakůdý deň omeškania'

8.v prípade, že dójde k žrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dóvodov na strane

oi;"dnar,ut ťaiude ztrotoviteť práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstupeni4

fakturovať objednávatel'ovi vo ýške: podťa bodu 8'1' čl' 6'

8.1. Vzájomná dohodnutého .o"šuhu prac vykonaných ku dňu zrušenia (odstupenia)od tejto

zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podťa čl.6 pre jednotlivé práce uvedené v

čl.3.
8.2. V prípade, že nedójde k dohode podťa bodu 8.1., požiada zhotovitel' o rozhodnutie

súdnou cestou.

8.3. v prípade omeškania zhotoviteťa s odovzdaním diela, zap|atí zmluvnú pokutu vo

wste 0,a5 yo z ceny ďtelazakaádý deň omeškania. Uvedená pokuta bude

zadůaná z fakturovanej ceny za díel'o'



čI.7
zodpovednosť za vady' záruka

l'Zhotoviteť zodpovedá n to, Že predmet tejto zrnluvy je zhotovený podl'a tejto zmluvy.
2.Zhotoviteť zodpovedázaprtpadnévady, ktoré má PD v čase jeho odovzdávania

objednávateÍovi. Zárvka na dielo je24 mesiacov od jeho odovzdania.
3.Zhotoviteli nezodpovedáza.vady, ktoré boli spósobené pouŽitím podkladov dodaných

objednávatelbm.
4.Prc prtpad vady PD dojednávajú zmluvné strany právo objednávatetapožadovať a povinnosť

zhotovitel'a poslqyfrrúť bezplatné odstrarrenie vady. Možnosť iného dojednania je možná.
SpracovateÍ sazaváanje prípadné vady PD odstrríniť bezzbytočného odkladu po uplatnení
oprávnenej reklamácie obj ednávateťom.

5.Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel'povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do ruk zásfupcu zhotoviteťa uvedeného v čl. l
ako oprávnenému vo veciach technických.

čl.8
zmena zánilzku 

i

1.objednávate]] sa zavázuje, Že pristupi na zlnenu závázku v prípadoch, kedy sa po uzavretí
zmluvy zrnenia východiskové podklady, rozlrodujúce pre jej uzawetie, alebo vzniknú nové
požiadavky obj ednávateťa.
objednávateť je povinný pristupiť na znenu zmluvy vtedy, ak dójde k omeškaniu so splnením
jeho povinností spolupósobenia dojednaných v tejto zmluve alebo termínov dohodnutych
platieb.

2.K náwhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavázlljúvyjadriť písomne - v lehote 14 dní od
odoslania dodatku drutrej strane. Po tu istu dobu je fýmto náwhom viazarÉ strana" ktorá ho
podala. Ak nedójde k dohode o zneni dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby
ktoriákol'vek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

3.Zmluvné strany sa dohodli na tom, že povinná strana uhradí oprávnenej strane nríklady v
preukrázanej výške na vykonanépráce, ktoré vzrikli:
3 .l . Zhotoviteťovi tym, že zaěď na zékJade dohody so ástupcom obj ednáv ateť apráce na
zakivke a k uzawetiu zmluvy nedošlo z dóvodov na strane objednávateťa.
3.2. Zhotoviteťovi tym, že objednávatel] ani v dodatočnej lehote nesplnil svoju povinnosť

poslryhrúť spolupÓsobenie ďebo platby v termínoch a rozsahu dohodnufých v tejto
zmluve a áotoviteť nazáklade toho od zmluvy odstupil.

4.Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohťadne zmeny ďebo zrušenia
závázku jednazo strrín požiada o rozhodnutie súd, pokial' ned6jde k dohode zmluvných striín
na urovni štatutrírnych ziístupcov.



),

čl.9
všeobecnó ujednania

1.objednávateť je oprávnený použiť dielo _ predmet tejto zmluvy rnýtučne pre výstavbu uvedenej

akcie. Jeho iné vyvžrtíe,najmá prípadné prenechanie na vyuŽívanie tretím osobám je

podmienené ýslovným 'úhl*o* 
zhotoviteťa. Autorské práva ďrotoviteťa sú vyhradené

podťa príslušných ziíkonov.
Ýs"tta.,a*ny zasďrujúce do dielaje nutné odsúhlasiť zhotoviteťom.

z.Výcho-diskové podklady a spracované matrice zostávajúv archíve zhotovitel]a.

3.ZhotoviteÍ jeviazarýúmto navrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateťovi. Lehota

pre prijatiě náwhu 
"'''t,'r.y 

sa stanovuje na 5 dní. Neskoršie uzavretie má vplyv na plnenie.

+.zm1ivijelzavretáokamihom, kedy súhlas s obsahom náwhu zmluvy je doručený

ďrotoviteťo vi. Zmluv a v zníká prej avením súhlasu s cel;im obsahom.

5.Prijatie návrhu, ktoré obsďruje áodatky, vyhrudy alebo íné zmeny je odmietrrutím preďoženého

návrhu zmluvy a povaŽuje sa za noý náwh.

6.Túto zmluvu je -ózoe měniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutámymi zastupcami

zmluvných strán.
7.Tátozmíuva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktoých každ sbana po jej podpísaní obdrží

po 2 vyhotovenia.

V Banskej Bystrici
dňa: l8.04.2007
Zhotoviteť:

tns..rclr. J|n Oon& . AGIATEIIER
Kthtfugla č. 14

v trr 4,1"11
día !4 ,Lí, j+p

97401 Banská


