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Zmluvz o dielo ó.02120231vo
uzatvorená,v zmysle $ 536 a nasl. zákonaö.51311991Zb. (Obchodni zákonník)

v znení neskor5ích právnych predpisov

Obj ednávatef : Obec Staðkov
ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Sta5kov

Zastiryeny: Ing. Ladislav Simðisko, starosta

Bankové spojenie: Prima baqka Slovensko a.s.

IBAN: SK81 5600 0000 0002 7961 5001

Telefón: 04ll 430 27 23

IÖo: 00314293
DIÖ: 2020553271
e-mail: starosta@staskov.sk
(d'alej len,,obj ednávatel"')

Zhotovitel':GolD PROJECT, s.r.o.

U Hlu5ka, Oknúná, 68915, 022 0l Cadca

Zastitpeny: Ing. Vladimír Golis
ICO: 44925 671

DIÖ: 2022878099
lÖ rpH: sK2022878099
Bankové spojenie: ÕSOB, a.s.

IBAN: SK77 7500 0000 0040 0886 5488

e-mail: projekty23@gmail.com
(d'alej len,,zhotovitel')

I.
PREDMET ZMLUVY

l. Zhotovit el sa zaväzuje vypracovat' projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizâciu

stavby: ,,Vypracov"tti. p.o¡.ktovej dokumentácie - Obecnf úrad a kultúrny dom Stalkov -

Zmena stavny pred dokoñðením pre stavebné povolenie v stupni RP" za podmienok a v

rozsahu tejto imluvy (d'alej len ,,dielo"). Projektová dokumentâcia bude spracovaná v rozsahu

stanovenom sadzobníkom UNII(A.
2. Dielo podlia bodu 1. tohto ðlánku bude vykonané v nasledujúcich öastiach :

- stavebná ðast'

- statickf posudok
- projekt poZiarnej bezPeðnosti
-VZT s rekuperáciou
- implementáci a obnovitellného zdr oj a energie (napr. tepelné ðerpadlo)

- dopojenie elektroin5talácie vzt , tieniaca technika "'
- prô¡.tt energetického hodnotenia (vychodiskovf stav, nov¡f stav)

- polozkovy rózpoðet/ vykazv¡fmer v Strukture podlia poziadaviek u.izvy

l. ob;eonavatell sa zavazqe zhoiovené dielo prevziat a zaplatit' za podmienok, dohodnutich touto

zmluvou cenu, uvedenú v ð1. n. tejto zmluvy.

4. Dielo bude dodané v slovenskom jazyku v tlaöenej forme v poðte vyhotovení 6 ks a v elektronickej

forme na elektronickom neprepisovatel'nom médiu v poðte vyhotovení 1 ks.
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II.
CAS E MIESTO PLNENIA

1. Zhotovitel sazaväzuje, Ze vypracuje aodovzdá,objednávatel'ovi projekt pre stavebné povolenie a
realizâciu stavby najneskôr do 2 mesiacov od nadobudnutia úðinnostiZmluvy.

2. Zhotovitel' splní zmluvnf zâväzok riadnym vypracovaním dokumentácie v rozsahu ð1. I. a jej
odovzdaním objednávatellovi na základe vfsledku závereðného prerokovania projektu.

3. Zhotovitel sazavâzuje vypracovat'a dodat' projektovú dokumentáciu v poðte podfa rozsahu v ö1.

I. Na poZiadanie objednávatefa zhotovitef dodá d'alSie vyhotovenia v poùadovanom poéte za
dohodnutú úhradu.

4. Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotovitell dodrZiavat' v5eobecne zâväzné predpisy,
technické notmy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit' vfchodiskovjmi podkladmi
objednávatel'a, pokynmi objednávatela a vyjadreniami dotknutich verejnoprávnych orgánov a
organizâcii, právnickych a fyzickych osôb ako aj poäiadavky a metodiky Vfzvy ð. I na
predkladanie Ziadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na
obnow verejnlich historickfch a pamiatkovo chránenych budov, kód vfzvy 02102-29-V01.

5. Objednávatef súhlasí, aby zhotovitef dielo vykonal aj s infmi poverenfmi osobami, ktoré nie sú
pracovníkmi zhotovitel'a.

6.Zhotovitel'zodpovedá,za spracovanie ðasti diela inymi osobami v srllade s $ 538 Obchodného
zákonníka v plnom rozsahu, akoby ho vykonával sám.

7. Objednávatel'sa zaväzuje poskytnúf spolupôsobenie pri rcalizâcä diela.
8. Odovzdaním sa rozumie osobné prevzatie predmetu zmluvy objednávatefom s potvrdením o

prevzati.
9. Miestom plnenia je sídlo zhotovitel'a a podl'a povahy plnenia aj miesto stavby.

ru.
CENA

1. Cena za dielo zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu ð1. II. je stanovená dohodou strán v zmysle
zákona ð. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná, úplná a zâväznâ, priðom je doloZená cenovou
ponukou z verejného obstarávania, ktorá je neoddelitelhou súðast'ou tejto zmluvy. Prípadné práce
naviac budú ocenené osobitne vypracuje sa k nim dodatok lluZoD.

2. Cenazazhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky je 16 000,- EUR bez DPH. VySka asadzba
20%DPH je 3 200,- EUR. Celková cena je 19 200,- EUR s DPH.

ry.
PLATOBNÉ N T'ETTUNAÖNÉ PODMIENKY

1. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude fakfúra vystavená zhotovitel'om po dodaní predmetu
plnenia. Faktura sa povaZuje za doruðenú objednávatellovi ak bola doruðená ako doporuðená
zásielka, alebo bola osobne prevzatëtstarostom obce Sta5kov. Lehota splatnosti je 30 kalendámych
dní od doruðenia faktúry objednávatelovi za predpokladu, Ze ju objednávatell schváli.

2. Objednávatef neposkytuje zhotovitel'ovi Liadne zálohové platby.
3. Faktúra musí obsahovaf náleùitosti podl'a ç 7lLtu. ö.22212004 Z. z.
4. Náklady spojené so správnymi poplatkami súvisiace so zabezpeðením vyjadrení v5etk¡fch

dotknutjrch úðastníkov potrebnych pre vypracovanie ohlásenia stavebn¡fch úprav (iného
povolenia, ktoré ho v zmysle stavebného zákona naluâdza) nie sú zahrnuté v cene za predmet
plneniapodl'a ðI.III odseku 2 tejto zmluvy a o ich skutoðnú hodnotu bude cena zapredmetplnenia
podl'a ðI.III odseku 2 navyéenâ,

5. Ak faktura nebude obsahovat'v5etky náleZitosti v zmysle právnych predpisov, je objednávatel'
oprávneny vrâtit ju bez zaplalenia spät' zhotovitel'ovi na prepracovanie. V tomto prípade
zhotovitell nemá právo fakturovat' sankcie z ome5kania úhrady zâväzktt, uvedené v ð1. VI. Tejto
zmluvy. Nová lehota splatnosti zaóina plynút' odznova odo dña doruðenia novej - opravenej
faktúry.
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6. Bankové spojenie zhotovitel'a, uvedené na faktúre, musí

dohodnutym v zmluve. V opaðnom prípade má objednávatef
byt' zhodné s bankovym spojením,
právo vrátif faktúru na zmenu vySSie

uvedeného s poZiadavkou na novú lehotu splatnosti.

7. Bankové poplatky dlhníkaznâSadlZník, bankové poplatþ veritella znâSaveritef.

8. Zmluvné strany vyluðujú postúpenie pohl'adávky bezichpredchâdzajúcej písomnej dohody.

9. Lehota splatnósti faktiir le 30 dní od ich doruðenia druhej zmluvnej strane. Za delt splnenia

peñaZného zâvazf<ttsa povøu¡e deñ odpísania dlZnej sumy zitÓtudlZníka v prospech úötu veritel'a.

V.
ZODPOVEDNOSf ZA VADY

l. Zhotoviteli zodpovedâzafo,Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy aLe

má vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotovitel' zodpovedâ za vady, ktoré projektová dokumentácia mâ v ðase jej odovzdania

objednávatel'ovi. Zavady,ktoré sa prejavili po odovzdaní dokumentácie zodpovedá zhotovitell iba

vtedy, ak boli spôsobené poruSením jeho povinnosti.

3. Zhotovitef nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené pouZitím

podkladov poskytnutfch objednávatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZení _vSetkej starostlivosti

nemohol ziitif icn nevhodnost' alebo na nevhodnost' podkladov upozornil objednávatela a ten na

ich pouZití trval.
4. Vadou diela sa rozumejú najmä chfbajúce öasti projektovej dokumentácie, ktorej obsah a rozsah

je stanoveny v sadiobníku IJNIKA, nepresné a chfbajúce údaje vo vykaze v¡fmer,

nerealizovatellné alebo chybné technické rie5enie a pod.

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektovej dokumentácie, Ze objednávatell mâprëwo

po1adovaf bezplatné odstránenie vady alebo dodanie chibajúcej ðasti diela.

6. Zhotovitel sazaväzuje odstranit' prípadné vady projektovej dokumentácie do 15 dní od uplatnenia

reklamácie obj ednávatel'a.
7. Objednávatel'- sa zaväzuje, ie pripadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie uplatní

bezbdkladne po jej zistêní pisõmnou formou. Reklamácia bude odoslaná na adresu sídla

zhotovitefa.

u.
ZMLU\TNÉ SENTCM

1. Ak zhotovitet nesplní predmet zmluvy uveden¡f v ö1. I. v lehotách podl'a ð1. il. tejto zmluvy, má

objednávatel'právo fakturovat'zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu ai' do vf5ky 0,05o/o zakaùdy der'

ome5kania ,ieny predmetu zmluvy podlia ð1. n. ods.2 tejto zmluvy (cell diela)'

2.y prípade ome5kania so splnením peñazného zâväzkuveritell má právo fakturovat' dlZníkovi úrok

r õ-èstania vo vy5ke 0,05yo z dlùnej ðiastky zakaÍ:dy deñ omeskania.

3. Uplatnením zmluvn¡fch sankcií nie je dotknuty narok na náhradu Skody'

vII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

l. Zhotovitef bude informovat' objednávatella o stave rozpracovanej projektovej dokumentácie na

poradách zvolanfch na podnet zhotovitella alebo objednávatella. Prípadné pripomienky

ãb; ednávatella budú zapraaov ané do proj ektovej dokumentácie.

Z. Zhotovitef bude pri plnení predmetu tejto zmtuvy postupovat' s odbomou starostlivostou. Zaväzuje

sa dodrZiavaf vseoùecn 2âu*né ptáun. predpisy, technické nonny platné nauzemi Slovenskej

republiky a podmienky tejto zmluvy.
3. Zhotovitér¡é povinny strpief vykon-kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu

zmluvy keäykofvet poúut plátnosti a úöinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finanðného

príspevku, a to oprávnenymi osobami a poskytnút' im v5etku potrebnú súðinnost'pri vsetkfch

úkonoch súvisiacich s kontrolou poðas platnosti a úðinnosti ZmIwy o poskytnutí nenávratného

finanðného príspevku.
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zÁvpnpcNÉ usrexovENrAl' Zmluw je mozné zmenit' alebo oopírat' l.n-ñ;;àiomnej dohode zmluvnych strián, formoupísomnych dodatkov.
2' Ptâvne vzfahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslusnymi ustanoveniami obchodnéhoz¿ikonníka.
3' Táto zmluva nadobúda platnost' a úðinnosf podpísaním zástupcami oboch zmluvnych strán.4'Tâto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveníu"i, inorych dve si ponechá objednávatel, ajedno zhotovitel'.

Zmluva o dielo ð:.02/2023/vo

V StaSkove, dira 22.02.2023

Za objednâvatel'a :

vm.

V Sta5kove, dña 22.02.2023

I'tf- ' Zazhotovitela: GOID pROJEC?. c-r.-n.

)'- ' t ''f' :,.212287e099
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