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zmluva o dielo
uzatvorená podl'a § 536 a nasl. zákona č.5t3lt991Zb. Obchodný zákonník

(d'alej len ,,zmluva")

Zmluvné strany:

Objednávatel':

Obchodné meno: Obec Nižný Slavkov
Sídlo: Nižný Slavkov 1"02,082 75 Nižný Slavkov

lČo: 00327514
DlČ: 202071,1,627

tČ opH: sK2o2o71,1,627

Za ktorého koná: lng. Jozef Kamenický, starosta
(d'alej aj len ,,objednávatel"')

a

Zhotovitel':

obchodné meno: RoJÍK - Vladimír Rojík
Sídlo: Kremnička 5083/3,97405 Banská Bystrica
lČo: 37g3o8o5

Číslo účtu: SK77110Oo000002942088367

Zapísaný v: Slovenská komora stavebných inžinierov - povinná osoba podl'a

§ 5 zákona č,272/201,5Z. z.,
Za ktorého koná: lng. Vladimír Rojík

(d'alej aj len ,,zhotovitel"')
(d'alej zhotovitel'a objednávatel'spolu aj ako ,,Zmluvné strany")

preambula

Objednávatel'na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania vzmysle
zákona č.34312015 Z.z, overejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotovitel'.



článok l.
Východiskové podklady a údaje

1,. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotovitel'a doručená
objednávatelbví na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 08.06.2020

2. Východiskové údaje:

Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v realizačnom
rozsahu pre akciu,,ZlepŠenie prístupu MRl( k pitnejvode vobci NižnýSlavkov".

Miesto výkonu stavebných prác:Jedná sa o tzv. verejné výdajné miesto na pitnú vodu, ktoré bude
umiestnené v rómskej osade. Zároveň v tejto lokalite bude umiestnený vrt a podzemná šachta pre

umiestnenie technológie. Výdajné miesta budú vybavené stojanovým výdajníkom na systém
predplatených kariet alebo čipov, pomocou ktorých sa bude voda čerpať. Výdajné miesto bude
prestrešené altánom.

článok ll.
Predmet zmluvy

I. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie

v realizaČnom rozsahu pre akciu,,Zlepšenie prístupu MRK k pitnejvode v obci Nižný Slavkov".
2. Zhotovitel'sa zavázuje, že za podmienok tejto zmluvy zabezpečí pre objednávatel'a predmet

plnenia v rozsahu siedmich sád a bude obsahovať nasledovné časti:

- Projekt geologickej úlohy
- Projekt vrtných prác
- Projekt výdajného miesta (zdravotechnika, spevnené plochy, šachta, altán)
- Projekt napojenia na studňu
- Projekt NN prípojky a elektriky

Článok ttl.
Dohodnuté podmienky

Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotovitel'zavázuje dodržiavať všeobecné závázné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy, pokynmi objednávatel'a a vyjadreniami
verejnoprávnych orgánov a organizácií.
Zhotovitel'sa súčasne zavázuje predmet zmluvy vypracovať v zmysle výzvy č. výzvy s kódom
OPLZ-P06-5C6I1",2020-1, vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (d'alej len
,,Sprostredkovatel'ský orgán") v rámci Operačného programu l]udské zdroje, prioritnej osi 6.

Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
lnvestiČná priorita 6.1- Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický ciel'6.1.1 Rast počtu
rómskych domácnostís prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
Objednávatel'sa zavázule, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne
zhotovitelbvi súčinnosť vnevyhnutne potrebnom rozsahu, spočívajúce najmá vspresnení
podkladov, konzultácie navrhovaných riešení, odovzdaní doplňujúcich údajov, vyjadrení
a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

L.

2.

3.



4,

5,

6.

].

B.

9.

Pri zhotovovaní diela sa zhotovitel'zavázuje, že projektovú dokumentáciu s objednávatelbm
prerokuje, oprávnené požiadavky do projektu zapracuje a s objednávatelbm odsúhlasí.
Zhotovitel'bezpIatne dopracuje do projektovej dokumentácie-predmetu zmluvy pripomienky
stavebného úradu a pripomienky dotknutých orgánov a organizácil ktoré budú vznesené pri

stavebnom konanía to v termíne do 14 dní od ich predloženia zhotovitelbvi.
Zhotovitel'bezplatne dopracuje do projektovej dokumentácie-predmetu zmluvy pripomienky
Sprostredkovatel ské ho orgá n u pri schva lbva n í Žo N F P.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny v siedmich
vyhotoveniach a jeden krát v digitálnej forme CDIDVD (pdf, excel).
Spracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu bude v zmysle sadzobníka
pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností podl'a § 3
Vyhlášky MŽP sR č.435/2OoZ,z,
Zhotovitel' sa bezplatne zavázuje spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na
zhotovitel'a stavby (stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetlbvaní projektovej
dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze
výmer.
Zhotovitel' berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo
štrukturálnych fondov EÚ, tak sa zavázuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodaným dielom kedykolVek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Zhotovitel' je povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu
s dodaním diela podl'a tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

článok lv.
Termín a spósob plnenia

Zhotovitel'sa zavázuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v týchto termínoch:
a, Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby do 8 týždňov po nadobudnutí

účinnosti tejto zmluvy, Termín dodania predmetu zmluvy je zároveň závislý od
termínu ukončenia vrtných prác pre vřtanú studňu a dodania rozborov vody zo
studne, na základe ktorých móže byť predmet zmluvy ukončený. V prípade ak
nebudú včas dodané rozbory vody zo studne neplynie 8 týždňová lehota na dodanie
predmetu zmluvy.

b. Výkon autorského dozoru projektanta počas realizácie stavebných prác do
odovzdania a prevzatia stavebných prác zhotovitelbm stavby a do nadobudnutia
právoplatnosti kola udačného rozhodnutia.

V prípade, že zhotovitel'dokončípredmet plnenia pred termínom uvedeným v ods. 1, písm. a)
tohto článku, objednávatel' po overení jeho dokončenia dielo prevezme.
Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupósobenia objednávatel'a
dojednaného vtento zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím podkladov
nie je zhotovitel' vomeškaní s plnením povinnosti dodať predmet zmluvy vdojednanom
termíne.
Predmet plnenia je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávatel'ovi.
Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie projel<tovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby objednávatel'ovi a zápisom o prevzatí diela objednávatelbm.
Dielo sa považuje za riadne vykonané, ak ho zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi v lehote
plnenia podl'a tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov.
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Článok v.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvyv rozsahu článku ll, tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podl'a zákona č. 18/1996 Z. z, o cenách vznení neskorších predpisov na

zá klade predloženej cenovej ponuky.
Celková cena za predmet zmluvy je 4 450,00 € / neplatca DPH /.

2. Dohodnutá cena za dielo je pevná a jej zmena móže byť len v prípade zmeny DPH.
3. Cena za poskytnuté služby bude vyplatená na základe faktúry vystaveného zhotovitelbm.
4. Zhotovitel' faktúru vystaví v zmysle ods. 3 tohto článku a odošle na adresu objednávatel'a

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je do 1,4 dní od jej doručenia
objednávatelbvi. Faktúra musí spíňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi
a musí byť v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami, V opačnom prípade je
objednávatel'oprávnený vrátiť faktúru zhotovitel'ovi na prepracovanie, pričom objednávatel'
nie je v takomto prípade v omeškaní so zaplatením ceny a ]"4 dňová lehota splatnosti začne
plynúť odznova po doručení riadne opravenej faktúry.

článok vt.
Osobitné podmienky

1,. Obsah a dohodnuté podmienky v tejto zmluve sú závázné pre obidve strany.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné nedostatky diela platia ustanovenia § 560 až 565

obchodného zákonníka.
3. Na vypracovanú projektovú dokumentáciu zhotovitel'poskytuje 60 mesačnú záručnú dobu,

ktorá začína pIynúť odo dňa odovzdania projektu objednávatelbvi. Na konštrukčné riešenie
po celú dobu životnostistavby.

4. V prípade omeškania zhotovitel'a so splnením predmetu zmluvy je objednávatel'oprávnený
účtovať zhotovitelbvi zmluvnú pokutu vo výške 0,05o/o z celkovej ceny za každý deň
omeškania.

5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou fakturovanej sumy za predmet zmluvy je
zhotovitel' oprávnený objednávatelbvi účtovať úrok z omeškania vo výške o,05%
z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

6. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany móžu využiť
právo odstúpenia od zmluvy podl'a Obchodného zákonníka.

7, Za podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje:
a. ak zhotovitel' poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmá dodržania postupu

a kvality projektovej dokumentácie
b. neposkytnutie súčinnosti pri realizáciiverejného obstarávania podl'a ods.9 článku lll.

tejto zmluvy
c. neposkytne súčinnosti pri dopracovaní projektovej dokumentácie podl'a ods. 5 a ods.

6 článku lll. tejto zmluvy
d, omeškania s dodaním predmetu zmluvy objednávatelbvio viac ako 15 dní.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neposkytnutia súčinnosti, najmá nedopracovania
projektovej dokumentácie-predmetu zmluvy o pripomienky Sprostredkovatel'ského orgánu
podl'a výzvy na doplnenie ŽoNFP, na základe čoho bude ŽoNFP objednávatel'a neschvátená
je zhotovitel' povinný objednávatelbvi uhradiť škodu vo výške t% z požadovanej výšky
nenávratného finančného príspevku.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neposkytnutia súčinnosti, najmá nedopracovania
projektovej dokumentácie-predmetu zmluvy o pripomienky Sprostredkovatel'ského orgánu
pod!'a výzvy na doplnenie ŽoNFP, na základe čoho bude znížený nenávratný finančný
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príspevok žiadaný v ŽoNFP je zhotovitel' povinný objednávatelbvi uhradiť škodu vo výške
LYo zo zníženej sumy nenávratného finančného príspevku.
Predčasné skončenie platnosti zmluvy je možné zo strany účastníkov zmluvy dohodou alebo
odstúpením od zmluvy.
Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. Vtomto prípade platnosť zmluvy
končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou dohody o skončení platnosti
tejto zmluvy musí byť aj spósob vzájomného zúčtovania závázkov a pohl'adávok zmluvných
strá n.

Odstúpiť od zmluvy je možné len v prípade, ak zhotovitel'neplní závázky vyplývajúce ztejto
zmluvy ani v náhradnom termíne alebo ak objednávatel' neplní závázky uvedené v tejto
zmluvy ani v náhradnom termíne. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia
odstúpenia druhej zmluvnej strane.

článok Vl!l.
záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do ukončenia záručnej doby na vypracovanú
projektovú dokumentáciu.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislatívy,
Zmeny vtejto zmluve je možné robiť len písomne vo forme očíslovaných dodatkov so
súhlasom oboch zmluvných strán.
Objednávatel' je oprávnený použiť dielo - predmet zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce
z tejto zmluvy,
Táto zmluva je vyhotovená vdvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom rovnopise.
Právne vzťahy výslovne neupravené tohto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vóle, nebola
uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu
s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.
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V Banskej Bystrici, dňa 11,0B.2020

zhotovitel'

V Nižnom Slavkove, dňa l 2 ú$, žOíi}

Objednávatel'

\,O-


