ZMLUVA O DIELO
Č. ES-01/2018
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

v zastúpení
IČO:
DIČ:

Čl. I
Zmluvné strany
Obec Stožok
Stožok 47, 962 12 Stožok
Bc. Darina Petrincová, starostka
00320293
2021318750

Zhotoviteľ:
sídlo:
registrácia:
v zastúpení
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie (č.ú):

CITYPLAN, s.r.o.
Budatínska 10, 851 06 Bratislava
Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vl. č. 96760/B
doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ
47626208
2024024211
SK4975000000004019563346

Objednávateľ:

Čl. II
Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok
a) a) zhotoviteľa, že vytvorí dielo podľa čl. III a odovzdá ho objednávateľovi
b) objednávateľa, že zhotovené dielo prevezme dňom jeho vyhotovenia a zaplatí zaň
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V tejto zmluvy
Čl. III
Dielo
(1) Dielom je vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce
Stožok“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Zhotoviteľ vypracuje správu o hodnotení prostredníctvom osoby odborne spôsobilej na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore 2k urbanizmus a územné plánovanie a
v oblasti 3o územný rozvoj a územné plánovanie.
(3) Obsah správy o hodnotení strategického dokumentu bude podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov.
(4) Správa o hodnotení bude spracovaná v súlade s rozsahom hodnotenia, ktorý bol určený
Okresným úradom v Detve (č. OU-DT-OSZP-2017/001058/KUR- 21 zo dňa 26. 10. 2017)
podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(5) Zhotoviteľ dodá dielo v nasledujúcich výstupoch a počte vyhotovení:
a) 2 vyhotovenia kompletnej správy o hodnotení v listinnej forme
b) 2 vyhotovenia kompletnej správy o hodnotení v digitálnej forme (na CD)
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(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje aktívne sa zúčastňovať na prerokovaní správy o hodnotení
strategického dokumentu.
Čl. IV
Doba vykonávania diela
(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo dodá v rozsahu podľa čl. III. do 21 dní od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
Čl. V
Cena a platobné podmienky
(1) Cena diela je 1000 Eur, slovom tisíc Eur.
(2) Zhotoviteľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
(3) Zhotoviteľovi vznikne nárok na fakturáciu odovzdaním diela. Splatnosť faktúry je 21 dní od jej
doručenia objednávateľovi.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
(1) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
(2) Po zaplatení ceny za dielo nadobúda objednávateľ právo na používanie a rozmnožovanie diela.
(3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.
(4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších
predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
objednávateľa.
v Stožku,
dňa:

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

...............................
....

...........................
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