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obj ednávka obj ednávateťa Zmluva o dielo
01109/2007

Z}ÁLUVA O DIELO
na

Realizačný projekt stavby '' SLoVENsrÁ nlŠpBrcn ŽryonwHo PROSTREDIA-
pnÍsrarruak gI'DovE NA PARTIZÁNSKEJ CESTE 94-BANSKÁ BYSTRICA'.

podl'a $ 536 a násl. obchodného zrákonníka

ěl. 1

Zm|uvné strany
i

1. Zhotovitel': AG_ATELIER _ Ing.arch. Jrán Gonda
Krivárrska é.I4, 97 4 0 lBanská Býstrica

Štatutarny zásfupca: Ing.arch. Ján Gonda

osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: lng.arch. Ján Gonda

v technic[ých veciach: lng.arch. Ján Gonda

Bankové spojenie: SLSP - RancL4 Rvsfrica

č. úětu:
lČo: 10838902

DIČ: sKl020546263

2. objednóvateť: Slovenská inšpekcia Životného prostredia lslŽPl
Karloveslcí ul.č.2, 842 22 Bratislava

Štatutárny zástupca: RNDr.oto Hornrák

Bankové spojenie: Štatna pokladnica
č. účtu: 7a00077018/8l80

tČo: 00156906
DIČ: 2020890190

řrecbeřuá i*.aatrola rykonamá v sríla*e s $ 9 nák'č"5s?lŽ{lYýr '

,/r, g'"/tý*



ét.2
Predmet plnenia

1.ZhotoviteÍ sa zaváanje, Že v1pracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávatel'a a objednávatel'ovi odovzdá -Realizačný projekt stavby wátene ýškopisu a
polohopisu" SLovENsrÁ rNŠpEKCLA ávonrpHo PRoSTREDIA-PRÍSTAVBA
K BUDovE NA PARTIZÁNSKEJ CESTE 94-BANSKÁ BYSTRICA''.obsďr dokumentacie
bude podl'aprílohy č.4 SADZOBNÍKA UNIKA 2007.
2.objednávateÍ sazaván$e, že dokončenú projektovú dokumentráciu prevezme, zaplatí za jej

zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne spracovatelbvi dojednané spolupósobenie.

čI.3
spósob vypracovania projektovej dokumentácie /PD/

l.PD bude vypracovaná a dodaná v nímci dojednanej ceny v 8 vyhotoveniach. Na požiadanie
objednávatel'a spracovateť dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

2.Pnvypracovaní PD bude zhotovitel'dodrŽiavať všeobecne záviizné predpisy, technické noÍÍny'
dojednania tejto znluvy a bude sa riadiť ýchďzími podkladmi objednávateťa, odovzdanými
ku dňu uzavretiatejto urrluvy, zápismi a dohodami zmluvných strap na štafutámej úrovni a
vyj adreniami verejnoprávnych orgánov a or ganizácií.

3.Pokial'v priebehu prácuzaweté dohďy budú mď vplyv na cenu alebo termín plnenia, zavázlle
sa objednávatel'po dohode so zhotovitel'om prerokovať a upraviť zrňluvné podmienky so

zreteťom na zmenené pomery.

čI.4
čas plnenia

l.Termín plnenia
do 16.11.2007

Z.Dodržanie termínov je zívislé od riadneho a včasného spolupósobenia objednávateÍa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poslgrtnutím spolupÓsobenia

nie je zhotoviteť v omeškaní so splnením povinnosti dodď predmet zmluvy v dojednanom

termíne.
3.Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD.

odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie pošte na prepraYu' prípadne osobné odovzdanie
objednávatel'ovi (splnomocnenému zifufupcovi) s potvrdenÍm o prevzatí.

čl.5
spolupósobenie a podklady objednávatel'a

1. PD podl'a tejto zmluvy spracovateť vypracuje a dodá pďl'a týchto podkladov objednávateťa:
o Platné územné rozhodnutie



o Hydrogeologiclcý prieskum územia-do 1 0' 1 0'2007

2.objednávateť sa zavánlje,že počas spracovania PD poslgrtne zhotovitel'ovi v rozsahu

nevyhnutne potrebnom spolupósobJnie, spočívajúce najm1v odovzdaní doplňujúcich údajov,

uprósnení pódkludo', 
"yjua'*i 

a stanovísk, ktoých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto

"-tur.y. 
Tóto spolup6.ól"ni. poslryEre zhotovitel'ovi v termínoch podťa vzájomnej dohody.

3.objednávatel'zodpovedázato,žeodovzdané podklady a doklady sú bez technic[ých a

právnych vád.

čl.ó
cena PD, platobné podmienky

l.Cena zazhotovenie predmefu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto anluvy je dojednaná: Dohodou

zmluvných strán podťa zál<. č. 1811996 Z'z'
2.Cenap..d*.to zmluvy podťa bodu 1. čl. 2 tejto zmluvy predstawje spolu

-375 850 Skvčetne DPH
3.Zmluvnéstrany sa dohodli uplatriovď priráŽky,rcsp. zí,ážky k cene predmetu plnenia

dohodnutej vbode 2.č|-7 nasledovne: neuplatňujú sa'

4.V cene poaia bodu 2. č:l.7 je zahmuýchmaximálne počet paré pod(a čl.3.1 Prípadné ďalšie

vyhoŇenia bude ďrotoviiel'fakturovať osobitre nazáklale kalkulácie skutočných nrákladov.

s.podklaoom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavená zhotovitel'om. Faktura je splatná

do 14 ani oaje; odoslaniaobjednávateťovi' i

6.Zmluvné strany sa dohodli na platbách podl'a nasledovne:

- 375 850 Sk po odovzdaní dokumentiície

7.Pre prípad omeškania objednávateťa s úhradou faktury, dohodli zmluvné sfiany pokutu vo

výške 0,05 o/o ceny diela zakaždý deň omeškania'

8.V prípade, že dójde k znršeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dóvodov na strane

oil;eanavatelb 
-bude 

zhotoviteť ptáce,rozpracované ku dňu zrušenia alebo odsfupenia,

fakturovať objednávateťovi vo ýške: podťa bodu 8'1' čl' ó'

8.1. Vzíjomnó dohodoutého rozsahu prác vykonaných ku dňu aušenia (odstúpenia)od tejto

zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podl'a čl.6 pre jednotlivé práce uvďené v

ěl.3.
8.2. V prípadeo že nedójde k dohode podl'a bodu 8.1., požiadazlrotoviteť o rozhodnutie

súdnou cestou.
8.3. v prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním dielq zaplatí zrrrluvnu pokutu vo

w*ó O,05 o/o z ceÍ|y dielazaka,Ždý deň omeškania. Uvedená pokuta bude

zadňanáz fakturovanej ceny za dielo'



čl.7
zodpovednost' za Yady' záruka

1.Zhotovitel' zodpoved ázato, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a tejto zmlurv-

Z.Zhotovitel'zodpovedázaprípadné vady, ktoré má PD v čase jeho odovzdávarria

objednávatel'ovi. Zárukana dielo je24 mesiacov od jeho odovzdania.

3.Zhótovitel' nezodpov edá zavady, ktoré boli spósobené použitím podkladov dodaných

objednávatel'om.
4.Pre prípad vady PD dojednávajú zmluvné strany právo objednávatel'a požadovať a povinnosť

zhótovitel'a poslrytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania je možná.

SpracovateÍ sazavázuje prípadné vady PD odstrániť bezzbytočného odkladu po uplatnení

oprávnenej reklamácie obj ednávatel'om.

5.Pripadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel'povinný uplatniť

bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do ruk ziístupcu zhotovitel'a uvedeného v čl. 1

ako oprávnenému vo veciach technických.

čl.8
zmena závázku

1.objednávateť sa zav'ázuje,že pristúpi na zrnenu závázkuv prípadoch, kedy sa po uzavretí

zmluvy zmenia qýchodiskové podklady, rozhodujúce pre jej uzavretie, alebo vzniknú nor é

poŽiadavky obj ednávateťa.
bbjednávateť je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dÓjde k omeškaniu so splnením
jeho povinností spolupÓsobenia dojednaných v tejto zmluve alebo termínov dohodnudch
platieb.

2.K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavázujú vyjadriť písomne - v lehote 14 dní od

odoslania dodatku druhej strane. Po tu istú dobu je tymto návrhom viazaná strana' ktorá ho

podala. Ak nedójde k dohode o znení dodatku k zmluve' oprávňuje to obe strany, aby

ktorákoťvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
3.Zmluvné strany sa dohodli na tom, že povinná strana uhradí oprávnenej strane náklady v

preukázanej výške na vykonané práce, ktoré vznikli:
3 .| . Zhotovitel'ovi ým, Že zaěal na základe dohody so zástupcom obj ednávatel'apráce na

zakézke a k uzavretiu zmluvy nedošlo z dÓvodov na strane objednávatefa.

3.2. Zhotovitel'ovi ým, Že objednávatel' ani v dodatočnej lehote nesplnil svoju povinnosť

poskytnúť spolupósobenie alebo platby v termínoch a rozsahu dohodnuých v tejto

zmluve a zhotoviteť nazáklade toho od zmluvy odstupil.

4.Zmluvné Strany sa dohodli na tom, Že v pripade rozporov ohťadne rÍneny alebo zrušenia

závázkujedna zo strán poŽiadao rozhodnutie súd, pokial'nedÓjde k dohode zmluvných strán

na úrovni štatutárnych zástupcov.



čI.9
všeobecné ujednania

1.objednávateť je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne pre výstavbu uvedenej

akcie' Jeho iné výužitie, najmá prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je

podmienené výslovným súhlasóm zhotovitel'a. Autorské právazhotovitel'a sú vyhradené

podťa príslušných zákonov.
Ýs.ttynaurhy zasahujúce do diela je nutné odsúhlasiť zhotoviteťom.

2.Výchoiiskovj podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotovitel'a.

3.ZhotoviteÍ jeviazaný týmto navrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateťovi' Lehota

pre prijatió návrhu 
''''tuuy 

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

+.žairi1euzayretáokamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doruěený

zhotoviteťovi. Zmluva vznikáprejavením súhlasu s celým obsahom.

5.Prijatie návrhu, ktoré obsahuje ůodatky, výhrady alebo iné zmeny je odmietnutím predloženého

návrhu zmluvy apovaŽuje sa za nový návrh'

6.Túto zmluvu je 
^ózneměniť 

iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami

zmluvných strán.

7.Tátozmíuva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, zktoýchkaŽdá strana po jej podpísaní obdň1'

po 2 vyhotovenia.

V Banskej Bystrici
dřn:24.09.2007
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