zÄĺ{LUvAo DIELO č.052022fuo
Uzavretá podl'a $ 536 a nasl. obchodného zákonnĺka č.51311991Zb

L

zMLUvNn sľnaľy
/.'r otjednávatel': obec staškov, J.Króneľa
ICO:00314293

588, 023 53 Staškov

ĺČopH: 2o2l55327l

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Císlo účtu:sK8l 5600 0000 0002 7961 500l
Štatutárny zástupca: Ing.Ladislav Šimčisko'staÍosta

l.2. Zhotovitel': Ing.Milan Kožák, 02357 Podvysolĺá 301
ICO:40141951
IČ DPH : SK 1048003253
Bankové spojenie: SLSP čadca
Císlo účtu:sK75 0900 00000003 11769Ż63

u.
PREDMET PLNENIA
2.1. Predmetom tejto zmluvy

a)
b)

je záv'ázak:

zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podl'a článku III. a odovzdá ho objednávateľovi,
objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi všetky nevyhnutné potrebné podklady a oznámi svoje
požiadavky na obsah a formu diela a hotové dielo prevezme, najneskôr posledný deň lehoty ňa
vykonanie a odovzdanie đielaa zaplatizaň zhotovitelbvi cenu za dielo podľa čl. V.
2'2. objednávatel'poskytne zhotoviteľovi potľebnú súčinnosť,najmä podklady technickej špecifikácie a iné
poäadavĘ dielą ktoré majú vplyv na rozsah a formu diela.

m.
DIELO
3.l. Dielom podľa tejto zmluvy je:

cKN

Vypracovanie pľojektovej dokumentácie stavby v rozsahu pľe stavebné povolenie :
RozšírenÍeveľejnéhocintoľína v obci Staškov" na parcelách: CKN 3453, cKN3454,
344311, CKN3442/1,

CKN
CKN 3440/1, CKN 3449, EKN 4000, EKN 3998, EKN3999, EKN 4001/1,

EKN4001/2
Rozšírenie verejného cintorína tvorí:

r

o
o
o
o
o

3444/7,

prístupová účelovákomunikácia v časti rozšírenia verejného cintorína v dĺžke35 m s technicĘm
riešenímzodpovedajúcim príslušným technickým normám,
chodníky v dĺzke 420 m s technicĘm riešenímzodpovedajúcim príslušným technickým normám,
mobiliár: lavičĘ na oddych _ 25ks, smetné koše - l0 ks, okĺasnétuje _ 200 ks,
osvetlenia rozšírenej časti cintorína _ 12 stĺpov so svietidlami,
sadové úpravy (výsadba dekoratívnych petných drevín)
urnová stena

Clenenie stavby na stavebné objekĘ:

o
o
o
o
o
e
o

prĺstupová cesta,
chodníky'
sadové úpravy'
mobiliár (stanovište pre smetné koše)
doplnenieosvetlenia,
drobná architektura oddychovej zóny s lavičkami
urnová stena
V cene je zahrnuté potľebnégeodetické zamerania, rnýškopis a polohopis.
3.2. Poskynutie odbomého poradenstva v rozsahu konania objednávateľa v stavebnom konaní.
3.3. Spracovanie iných podkladov a vyjadrení.
3.4. Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činnostívo výstavbe.

rv.

LEIIoTY PLNENIA ziĺvÄzxov
4.l. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III.
v termíne do: 3l.0E.2022

4.2. Ak objednávateľ neposkytne súčinnosťpodl'a č1. II tejto zmluvy, termíny plnenia zmluvy sa posúvajil
o počet dní, o ktoľésa predlži splnenie zźryiťu;ku objednávateľa.

v.
CENA ZA DIELO
5'l' Cena za zhotovenie

predmetu zmluvy vrozsahu č1. ilI. tejto zmluvy
verejného obstarávania, ktoré zrealizoval objednávateľ.

5.2. Cena za dielo sa dojednáva vo

ýške:

6 850'-

je stanovená na základe qýsledku

EUR

5.3. Cena je konečná nakol'ko zhotoviteľ nie je plátcom DPH.
5.4. Dohodnutá cenazahŕňa v sebe dodanie 4 kompletných vyhotoveniach diela.

vI.

PLAToBNÉ PoDMIENKY
6.1.Hotové časti diela podľa ěl. III. bude zhotovitel' fakturovať po odovzdanĺ časti diela podľa termínov v

TV.

č1'

6.2. Podkladom pre úhľadu ceny za projekt alebo čiastkovéplnenie bude faktúra zhotoviteľa. Faktĺrra je
uhĺadená dňom odpísania finančnej čiastky z účtuodberateľa, za podmienky správnych náležitostí
vystaveného daňového dokladu.
6.3. Po predložení a odslihlasení faktúry je objednávateľ povinný vykonať úhĺaduv lehote 30 dní.
6.4. v pńpade, že dôjde kzrušeniu alebo odstupeniu od zmluvy zdôvodov na strane objednávateľą bude
zhotoviteľ práce ľozpracované ku dňu zrušenia alebo odstupenia fakturovať objednávateľovi vo výške
percentuálneho rozpracovania projekÍu. &objem prác musí bý odsúhlasený objednávateľom.

vtr.
sPôSoB VYKoNANIA DmLA
.l. Zhotoviteľ zodpovedá za to' že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy,

a že bude
mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7 .2. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľ ovi. Za vady vzniknuté
po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušenímjeho povinností'
7

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitímpodkladov prevzatých od objednávateľa
a zhotoviteľ ani pľi vynaloženívšetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to
upozornil objednávateľa a ten na ich pouätítrval.
7.4. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať apovinnosť zhotoviteľa
poskytnúťbezplatne odstranenie vady. Možnosťiného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zavżiauje
prípadné vady odstrániť bez zbytoěného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie.

vm

osoBľľNE PoDMmNI(Y ZMLIIVY
8.1. Zhotoviteľ prehlazuje, że má

v

súlade so živnostenským zákonom

v

poriadku všetĘ náležitosti k

podnikaniu, najmä že ma platný živnostensĘ list a Autorizáciu, pľípadne iný doklad , na základe ktorého
pľevádza podnikateľskri činnosť,má zodpovedajúce platné slĺušĘpodľa zvláštnych predpisov a riadne
zaregistľovanédaňové ľegistľačné
čísloa vedený účetv peňažnom ústave, na ktoý mu bude zaslanä úhrada
za pľevedené pľáce, v zmysle tejto zmluvy'

DĹ

zÁvonpČmĺIJsTANovENIA
9.l.

Prípadne zmeny a

doplnĘ k tejto zmluve, si zmluvne strany môžu dojednať dodatkom k tejto zmluve

o

dielo.

9.2 Ttúo anluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Kaźde strana obdľžípo jednom vyhotovení

v.
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