
Zmluva o dielo č. 01- 06-2012
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ: SdD, s.r.o.                         
Sídlo : Škultétyho 2870/28  ,010 01 Žilina                       
IČO : 46279733                               
DIČ : 2023328175
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel : Sro, vložka č. 55264/L
Zastúpený : Ing. Gabrišová Jana - konateľ
Bankové spojenie :VUB, číslo účtu: 2928647054/0200
e-mail :sddsro@gmail.com

Objednávateľ: Obec Nededza
Sídlo:  Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 
IČO: 00321516
Za spoločnosť koná: PhDr. Peter Vajda, starosta
tel.: 041/5980021
e-mail: nededza.ou@stonline.sk

                                         II.
                          Predmet zmluvy

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok ustanovených v tejto zmluve pre objednávateľa zabezpečí
  vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v súlade so 
  zákonom č.50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  a 
  inžinierskú činnosť k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu pre projekt Záhradná ulica –    
  predĺženie inžinierských sietí:
  - predĺženie vodovodu
  -predĺženie kanalizácie
  - predĺženie plynovodu
  - predĺženie elektrického vedenia a verejného osvetlenia

2.Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  dokončený  predmet  zmluvy  prevezme,  zaplatí  za  zhotovenie  diela
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.

3.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup vykonávania diela zhotoviteľom.

4.V prípade, že sa objednávateľ nedostaví k prebratiu diela v danom termíne, zhotoviteľ nie je z tohto titulu
v omeškaní s plnením diela.

5.Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vypracovať a odovzdať objednávateľovi v termíne stanovenom v čl. IV. tejto
zmluvy.

6.Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas, na
požadovanej odbornej úrovni a v prvotriednej kvalite.



7.Zhotoviteľ je povinný zvolávať koordinačné porady za účelom upresnenia postupu pri zhotovení diela
a zabezpečením  vzájomných  konzultácií  s objednávateľom.  Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  žiadať
a zhotoviteľ je povinný zapracovať do dokumentácie vznesené oprávnené požiadavky objednávateľa.

                                        III.
Spôsob plnenia predmetu zmluvy

1.Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že bude dodržiavať príslušné právne predpisy,
technické  normy,  dojednané  ustanovenia  tejto  zmluvy  a bude  sa  riadiť  východzími  podkladmi
objednávateľa.

2.Ďalšie  podklady  potrebné  pre  spracovanie  diela  si  zhotoviteľ  zabezpečí  sám,  okrem  podkladov
odovzdaných objednávateľom.

3.Projektová  dokumentácia  bude  vypracovaná  a dodaná  objednávateľovi  v 6  vyhotoveniach  v rámci
dohodnutej ceny.
                              

IV.
                              Čas plnenia

1.Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že dielo  špecifikované v čl.  II  bod  1 tejto  zmluvy odovzdá  objednávateľovi
v termíne:
 - projekt pre územné rozhodnutie do 14 dní odo dňa podpisu zmluvy
 - projekt pre stavebné povolenie do 14 dní odo dňa právoplatnosti územného rozhodnutia

2.Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by
bránila  alebo  sťažovala  realizáciu  predmetu  zmluvy   a ktorá  by  mala  vplyv  na  dohodnutý  termín
dokončenia. Uvedená povinnosť sa adekvátne vzťahuje aj na objednávateľa.

                                  V.
                            Cena za dielo

1.Cena za dielo pokrýva celý zmluvný záväzok zhotoviteľa a všetky súvisiace náležitosti  nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie diela ako aj  splnenie si  ostatných povinností  zhotoviteľa z tejto zmluvy
okrem nákladov za vyjadrenia k projektovej dokumentácii , správnych poplatkov príp. kolkov. 

2.Cena diela predstavuje celkom sumu: 3 400,- €.  Nie som platcom DPH.
   
   Cena zahŕňa nasledovné činnosti:
   Vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie 800,- Eur
   Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie 1. 200,- Eur
   Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie 600,- Eur
   Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie 800,- Eur
   

                    VI.
                        Platobné podmienky

1.Cena diela  podľa  čl.V  bude fakturovaná zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia 
a vystavená faktúra zhotoviteľa bude splatná do 14 dní od jej doručenia.

2.Faktúra musí mať náležitosti  vyžadované platnými právnymi predpismi.  V prípade, že faktúra nebude
obsahovať  stanovené  náležitosti  alebo  bude  obsahovať  iné  nedostatky  alebo  chyby,  objednávateľ  je
oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť
odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi

                                     VII.
Zodpovednosť za vady a záruka

1.Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že  predmet  tejto  zmluvy  bude  zhotovený podľa  tejto  zmluvy  v súlade
s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a požiadavkami objednávateľa. 

2.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov prevzatých od
objednávateľa, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ napriek tomu na
ich použití trval.



3.Ak má predmet plnenia vady objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady
na svoje náklady.

4.Ak zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie oprávnenej reklamovanej vady v lehote do 10 dní od uplatnenia
reklamácie zo  strany  objednávateľ,  prípadne  v inom  dohodnutom  termíne,  je  objednávateľ  oprávnený
poveriť  odstránením  vady  tretiu  osobu.  Všetky  takto  vzniknuté  náklady  je  zhotoviteľ  povinný
objednávateľovi uhradiť.

                                     VIII.
                                                  Sankcie

1.Ak zhotoviteľ nesplní dielo riadne a včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

2.Ak  zhotoviteľ  je  v omeškaní  s odstránením  oprávnene  reklamovanej  vady  diela,  je  povinný  zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

3.Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zachovávať dôverný charakter informácií a mlčanlivosť v súlade s čl. IX, je
povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty diela za každý prípad porušenia.

4.Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľa, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo
výške 0,05 %  z dohodnutej sumy za každý deň omeškania

                                      IX.
                               Dôverné informácie

1.Zmluvné strany  sa  zaväzujú,  že  budú  chrániť  a utajovať  pred  tretími  osobami  v rámci  obchodného
prípadu odovzdané alebo sprístupnené dôverné informácie a skutočnosti. 

2.Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť dôverné informácie, iba ak povinnosť zverejnenia vyplýva zhotoviteľovi
zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného štátneho orgánu.

                                   X.
                            Zvláštne ujednania

1.Objednávateľ má voľný prístup k rozpracovanej dokumentácii, môže sa kedykoľvek informovať o postupe
prác a nazerať do všetkých výkonov týkajúcich sa prepočtov, návrhov, dokumentov a korešpondencie,s   
výnimkou interných obchodných záznamov a rozhodnutí zhotoviteľa.

2.Zhotoviteľ  má  povinnosť  na  vyžiadanie  poskytnúť  objednávateľovi  spracované  výkresy  a návrhy  za
účelom ich odsúhlasenia a pripomienkovania.

3.Objednávateľ  si  vyhradzuje právo odsúhlasovať  príslušnú  dokumentáciu v priebehu  jej   spracovania
podľa vlastnej potreby po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom.

                               XI.
                           Zmena zmluvy

1.Objednávateľ  sa  zaväzuje pristúpiť  na zmenu záväzku v prípade,  že sa  po  uzavretí  zmluvy zmenia
východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy.

2.Zmeny obsahu  tejto zmluvy môžu nastať  výlučne na  základe dohody  zmluvných strán,  a to  prijatím
písomného dodatku k zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.

3.K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 7 dní od
odoslania dodatku druhej strane.

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



            XII.
                           Záverečné ustanovenia

1.Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.Zmluva nadobúda  platnosť  a účinnosť  dňom  jej  podpísania oboma zmluvnými  stranami. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu tejto zmluvy do dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia na stavbu.

3.Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení.

4.Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy po jej prečítaní súhlasia bez výhrad, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.

V Nededzi  dňa ..............2012

         SdD, s.r.o.                          Obec Nededza
 Ing.JanaGabrišová, konateľ                                          PhDr. Peter Vajda, starosta
       zhotoviteľ                   objednávateľ


