ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZOD)

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Pravenec

So sídlom:

Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec

V zastúpení:

Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce

Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
IČO:

318434

Telefónny kontakt:
Fax:

046/5441122
046/5441323

E-mail:

ocupravenec@stonline.sk

ZHOTOVITEĽ:

AMŠ Partners, spol. s r.o.

so sídlom:

Nám. Štefana Moysesa č. 3, 974 01 Banská Bystrica

v zastúpení:

Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., konateľ

peňažný ústav:

Tatra banka a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu:
IBAN:
BIC:

2620779878

IČO:
DIČ:
IČD:

366 28 514
20 21 85 87 29
SK 20 21 85 87 29

Zapísaný v OR:

OR OS BB-odd.Sro, vl.č.:9519/S

Telefónny kontakt:

Mobil:
Tel./Fax:
e-mail:

0904/503 239
048/4126328
amspfa),amsn.sk
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II. PREDMET ZMLUVY
1.1

Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje zmeny a doplnky č. 2
územnoplánovacej dokumentácie formou ZMENY 02/2017 Územného plánu obce Pravenec
v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii. Postup spracovania bude v súlade s uvedenými predpismi. Po
vypracovaní
doplňujúcich prieskumov a rozborov bude vypracovaný návrh ZMENY 02/2017
r
Územného plánu obce Pravenec.
III. ROZSAH PLNENIA ZMLUVY A SPÔSOB SPRACOVANIA

3.1

3.2

3.3

Vypracovanie doplňujúcich prieskumov a rozborov, ktoré budú predstavovať analýzu skutočného
stavu riešeného územia v rozsahu Zmeny 02/2017 s vyšpecifikovaním limitov a potenciálov
riešeného územia a definovaním problémov na riešenie. Doplňujúce prieskumy a rozbory budú
vyhotovené iba pre potrebu zhotoviteľa.
V Návrhu ZMENY 02/2017 Územného plánu obce Pravenec budú riešené zmeny a doplnky č.
2, ktoré budú zahŕňať možnosť výstavby stavieb na bývanie na pozemkoch s funkčným využitím
„plochy záhrad“ pri existujúcich domoch.
Návrh ZMENY 02/2017 Územného plánu obce Pravenec (vrátane spoluúčasti na prerokovaní
a vyhodnotení podmienok) bude obsahovať časti:
3.2.1. Textová a tabuľková časť

3.4
3.5
3.6
3.7

1 : 25 000

Vypracovanie čistopisu Zmeny 02/2017 Územného plánu obce Pravenec (zapracovanie
pripomienok) po schvaľovacom procese.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo riadnym ukončením a protokolárnym
odovzdaním podľa bodov 3.2. a 3.3. tejto ZOD.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodov 3.2. a 3.3. tejto ZOD prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
Dielo bude spracované digitálnou formou a bude dodané v počte:
- návrh Zmeny 02/2017 Územného plánu obce Pravenec - 4 vyhotovenia
- čistopis Zmeny 02/2017 Územného plánu obce Pravenec - 4 vyhotovenia

IV. CENA DIELA, ČAS A PODMIENKY PLNENIA
4.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 je dohodnutá v zmysle zákona o cenách č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 120,- EUR s DPH. Zhotoviteľ je platcom
DPH. Objednávateľ nie je platcom DPH.
4.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť dielo v nasledovných termínoch:
4.2.1 Doplňujúce prieskumy a rozbory - do 2 týždňov od podpisu zmluvy
4.2.2 Návrh ZMENY 02/2017 ÚPN obce - do 2 mesiacov od podpisu zmluvy
4.2.3 Vypracovanie Čistopisu ZMENY 02/2017 ÚPN obce - do 2 týždňov po vyhodnotení Pripomienok
k Návrhu ZMENY 02/2017 ÚPN obce
4.3
Právo fakturácie vzniká zhotoviteľovi dňom odovzdania predmetu ZOD. Doba splatnosti
vystavených faktúr je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi.
V. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA
Zmeny 02/2017 ÚPN obce Pravenec budú vypracované na základe konzultácií s objednávateľom podľa
nasledujúcich podkladov:
5.1

Dostupné mapové podklady:
- mapa EN M 1 : 2880 (územie ZMENY 02/2017)
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5.2

5.3.

Termín do 5 pracovných dní od podpisu ZOD.
Jestvujúce, alebo rozpracované územnoplánovacie podklady alebo projektová dokumentácia
riešenia územia ZMENY 02/2017, požadované objekty verejnoprospešných stavieb ap.
Termín do 5 pracovných dní od podpisu ZOD.
Vyhodnotenie poskytnutých podkladov a vymedzenie riešeného územia.
Termín do 10 pracovných dní od podpisu ZOD.
VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

6.1

6.2
6.3

Zhotoviteľ vypracuje predmet ZOD poľa čl. Ill s max. vynaložením svojej odbornej starostlivosti
a spôsobilosti, so stupňom znalostí a poznania dostupných v čase a priestore zhotovenia diela
v spolupôsobení objednávateľa diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady odstrániť vady diela po
písomnom upozornení objednávateľa.
Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov.
VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY

7.1
7.2

Prípady odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy alebo k jej zrušeniu, budú vzájomné vzťahy
zmluvných strán vysporiadané v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
VIII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1
8.2

8.3
8.4

Táto zmluva sa uzatvára v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa
a dve pre zhotoviteľa.
Táto zmluva môže byť menená, doplňovaná a upresňovaná písomnými dodatkami, ktoré sa bežne
číslujú. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obe zmluvné strany. Dodatky sa uzatvárajú v tom
istom počte vyhotovení ako zmluva o dielo. Dodatok sa považuje za uzavretý, ak dôjde k písomnej
dohode oboch zmluvných strán o celom jeho obsahu.
V ostatnom, čo nie je upravené v tejto zmluve, platí Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. §-u 5a Zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobudne účinnosť podľa ust. §-u 47a Obč.
zák., dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Pravenec.

V Pravenci, dňa 22.11.2017

k /
Za zhotoviteľ a:/
Ing. arch. M,Ijarian Šovčík, konateľ

Za objednávateľa
Ing.' Róbert Mikulášik, starosta obce
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