číslo zmluvy objednávateľa: 569/2011					číslo zmluvy zhotoviteľa:
									06/2011

Zmluva o dielo
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ: 	Obec Dubová
Sídlo: 	Obecný úrad Hlavná 39, 900 90 Dubová   
Zastúpený: 	Ľudovít Ružička - Starosta obce
Splnomocnenie pre vecné rokovanie:
	Ľudovít Ružička - starosta obce
IČO: 	304 735
DIČ: 	2020662083
Bankové spojenie:	
	VÚB 
Číslo účtu: 	6620112/0200
	(ďalej len objednávateľ)
a
Zhotoviteľ:	AŽ PROJEKT s.r.o.
Sídlo: 	Topolianska 28, 821 07 Bratislava
Osoby oprávnené na rokovanie:
Vo veciach zmluvných:	
	Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ
	Ing. Mária Krumpolcová, konateľ
Vo veciach odborných:
	Ing. Mária Krumpolcová 
IČO: 	35 95 19 58
DIČ:	20 22 04 74 12
IČ DPH: 	SK 20 22 04 74 12
Bankové spojenie: 	
	VÚB - Bratislava Ružinov
Číslo účtu: 	2033616951/0200
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I. vložka 37314/B, oddiel s.r.o. 
(ďalej len zhotoviteľ)

2.	PREDMET ZMLUVY O DIELO
2.1	Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie Urbanistickej štúdie lokality „Dolné humná“ v obci Dubová (ďalej len UŠ), ktorá bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ostatných súvisiacich právnych noriem. Urbanistická štúdia bude vychádzať zo schváleného ÚPN obce Dubová. 
2.2	Súčasťou predmetu zmluvy o dielo je obstarávateľská činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona a spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania.
3.	TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA
3.1	Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa bodu 2 zmluvy o dielo v zmysle nasledovných termínov:
	Zadanie pre spracovanie UŠ		20.10.2011
	Návrh UŠ 			do troch mesiacov po odsúhlasení zadania v OZ

4.	CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1	Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Aktivity
Cena v €
DPH 20% v €
Cena s DPH v €
Zadanie pre vypracovanie UŠ
200,0
40,0
240,0
Návrh UŠ, vrátane spoluúčasti na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania UŠ
2 800,0
560,0
3 360,0
Obstarávateľská činnosť  
800,0
160,0
960,0
Spolu
3 800,0
760,0
4 560,0
4.2	Zhotoviteľ je platca DPH.
4.3	Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov - faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi na základe odovzdania ucelených častí podľa bodu č. 6.2. Zadanie pre vypracovanie UŠ, Návrh UŠ a  Obstarávateľská činnosť na UŠ. Fakturácia sa uskutoční na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu uskutočnených prác – služieb, ktorý bude tvoriť prílohu k faktúre. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej prevzatia.
4.4	Prípadné naviac práce budú fakturované a uhrádzané samostatne s podmienkou, že budú dohodnuté v podpísanom dodatku k zmluve o dielo.
5.	SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A PODKLADY
5.1	Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania úlohy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov, ako aj v upresnení tých podkladov, ktorých potreba sa preukáže v priebehu plnenia tejto zmluvy.
6.	ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
6.1	Dielo je ukončené a odovzdané objednávateľovi podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zodpovednými pracovníkmi oboch zúčastnených strán.
6.2	Dielo bude čiastkovo odovzdávané po ucelených častiach nasledovne:
	Zadanie pre vypracovanie UŠ

Návrh UŠ
	Obstarávateľská činnosť na UŠ 
7.	POČET VYHOTOVENÍ DIELA
7.1	Objednávateľovi bude výsledná dokumentácia Urbanistická štúdia lokality „Za Hoštáky“ v obci Dubová dodaná v tlačovej forme v troch vyhotoveniach a 1x na digitálnom médiu CD.
7.2	Naviac vyhotovenia diela dodá zhotoviteľ na základe osobitnej zmluvy a objednávky objednávateľa.
8.	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
8.1	Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
9.	MAJETKOVÉ SANKCIE
9.1	V prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo a jeho etapy v dohodnutom termíne objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. 
9.2	V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry s dohodnutými čiastkami a v dohodnutých termínoch, zaplatí 0,05% z dohodnutej čiastky, za každý deň omeškania.
9.3	V ostatných prípadoch budú uplatnené majetkové sankcie v intenciách obchodného zákonníka.
10.	OSTATNÉ USTANOVENIA
10.1	Všetky zmeny a doplnky k zmluve budú uskutočňované formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. Prípustné zmeny v termínoch budú upravené po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
10.2	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia alebo zrušenia zmluvy zo strany objednávateľa z iných dôvodov, ako sú uvedené v tomto článku, objednávateľ uhradí náklady na čiastočné plnenie za použiteľné výsledky práce vzniknuté zhotoviteľovi v súvislosti s predmetom zmluvy do dňa doručenia oznámenia o odstúpení alebo zrušení zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ preukáže tieto náklady osobitnou kalkuláciou, ktorá bude odsúhlasená zhotoviteľom a objednávateľom.
10.3	Vady diela je povinný objednávateľ ohlásiť zhotoviteľovi po odovzdaní diela, resp. jeho etáp najneskôr však do štrnástich dní odo dňa obdržania diela resp. jeho etáp.
10.4	Všetky záväzky zhotoviteľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom podpísania zmluvy objednávateľom.
10.5	Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, ktoré nie sú ustanovené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.
10.6	Zmluva o dielo je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých obstarávateľ dostane 2 a zhotoviteľ 1 exemplár.
Túto zmluvu o dielo na znak obojstranného súhlasu s celým jej obsahom podpísali obidve strany:












Miesto: Dubová	Dátum: 27.10.2011                                           Miesto: Bratislava	      Dátum: 27.10.2011
			
Objednávateľ diela	Zhotoviteľ diela
Ľudovít Ružička						Vojtech Krumpolec
vlastnou rukou						vlastnou rukou

