
ZMLUVA O BIELO
uzavretá podl‘a ~ 536 a nasi., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávatel‘:

Zastúpený:
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach:
- o zmluvných vzt‘ahoch:
Bankové spoj enie:

2. Zhotovitel‘:

Zastúpený:
Oprávnený rokovat‘
- o technických otázkach:
- o zmluvných vzt‘ahoch:
Bankové spoj enie:

Obec Cbminianska Nová Ves
Chminianska Nová Ves 32
082 33 Chminianska Nová Ves

Bc. Peter Konečný — starosta obce

Bc. Peter Konečný
Bc. Peter Konečný
VÚB a.s. pobočka Prešov
č.ú.: 54275 72/0200
iČo : 00327140
DIČ : 2020543162

Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
Okružná č. 33, 080 01 Prešov
Ing. Ľubomír Grocký

Ing. Ľubomír Grocký
Ing. Ľubomír Grocký
UniCredit Bank
č.ú. : 6716784004/1111
IČO : 32913737
DIČ: 1021006932
iČ DPH: SKl 021006932



II.VÝCIIODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka.

2. Východiskové podklady:
Názov stavby : Zlepšenie energetickej náročnosti budovy

Obecného úradu v Chminianskej Novej Vsi
Miesto stavby : Cbminianska Nová Ves
Investor : Obec Chminianska Nová Ves

III. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvyje vypracovanie projektu stavby v rozsahu pre realizáciu na stavbu:
„Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Chminianskej Novej

Vsi.“

IV. ČAS PLNENIA

1. Termín pinenia predmetu zmluvy podl‘a čl. III. je:
do 15.03.2011

2. Zhotovitel‘ splní zmluvný záväzok či.III. odovzdaním projektu stavby v rozsahu pre
realizáciu.

V. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu či. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako
cena maximálna, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR
Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR Č. R-3/1 996 (príloha
č.22 k výmeru MF č.R-1/1996 v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č.R-3/1996) v znení
neskorších predpisov.

Navrhovaná zmiuvná cena podľa či. III. je:

Cena bez DPH 3.580,00.-EUR
DPH 20% 716,00.-EUR
Cena celkom 4.296,00.-EUR

Slovom: Štyritisícdvestodevät‘desiatšest‘ EUR.
Cena za predmet obstarávaniaje stanovená ako maximálna..



VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela podl‘a či. III. uhradí objednávatel‘ zhotovitel‘ovi do 30 dní od
zaslania faktúry.

2. V prípade omeškania peňažného záväzku v náväznosti na ~ 369 Obchodného zákormíka
zaplatí obj ednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania 0,05 % za každý deň omeškania.

3. V prípade omeškania odovzdania predmetu plnenia zo strany zhotoviteľa, ten zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania.

4. V prípade, že dójde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dóvodov na strane
obj ednávateľa bez podstatného porušenia zmiuvy zo strany zhotoviteľa, zhotovitel‘ má právo
vyfaktúrovat‘ ku dňu odstúpenia, resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce vzájomne
zápisnične dohodnuté.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSt ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mat‘ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny v projekte stavby, ktoré by vyplynuli z vydania nových
zákonov a noriem Po odovzdaní projektu stavby.

3. Záručná doba je 48 mesiacov, začína piynút‘ odo dňa odovzdania projektu stavby
obj ednávatel‘ovi.

4. Zhotovitel‘ sa zaväzuje bezpiatne odstránit‘ prípadné vady projektu stavby do 15 dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

VIII. SPOLUPÓSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá predmet zmluvy v súlade s podmienkami zmluvy podľa
týchto podkladov obj ednávatel‘a:
- Polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia.

IX.OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Objednávatel‘ je oprávnený použit‘ dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely
vyplývajúce z tejto zmiuvy. Jeho mé využitie, najmä prípadné prenechanie na používanie



tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije obj ednávateľ
projekt na mé účely bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ
odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v
tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.

2. Zhotoviteľ vypracuje a dodá projekt stavby v rámci dohodnutej ceny v štyroch
vyhotoveniach.

3. Zhotoviteľ bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat‘ s odbornou starostlivost‘ou.
Zaväzuje sa dodržiavat‘ všeobecne záv~tzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel‘ sa bude nadit‘ východiskovými podkladmi objednávatel‘a, zápismi a
dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyj adreniami
dotknutých orgánov štátnej správy.

4. Ak dohody uzavreté podl‘a bodu IX.3 majú vplyv na predmet alebo termín spinenia
záväzku musí byt‘ súčast‘ou tejto dohody aj spósob úpravy ceny. Táto dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie predmetu pinenia v rozsahu Čl. III
tejto zmluvy.

x. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je viazallý týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje do 16.02.2011

2. Zmenit‘, alebo dopÍňat‘ text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa dohodli na torn, že v pripade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna strana požiada o rozhodnutie súd.

4. Táto zmluvaje vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dye si ponechá
objednávateľ a dye zhotoviteľ.

5. Zmluva o dielo nadobúda platnost‘ dňom podpisu oboch zmluvných strán a účirmosf deň
Po zverejnení na WEB stránke obce.

V Cbminianskej N. Vsi, dňa 06.02.2011 V Prešove ‚ dňa 06.02.20 11

Obj ednávatel‘ ~ B E Zhotovitel‘

CH INIANSKA Ié VE~
Obecn« ú ~ť~2 33 ING. GROC~. ĽUBOMÍRľ DRUPR.JEKT ÍPZ

080 0! PREŠOV
Okru~nc3 33


