
\ Zmluva o dielo č. 01fJ04
Uzavretá v zmysle ustanov. § 536 a nasl. Obch. zák.

Objednávateľ:

Obec:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Email:

Nová Bystrica
Nová Bystrica 657,023 05 Nová Bystrica

Ing. Jozef Balačin - starosta
00314145
2020553150
jozef.balacin@novabystrica.sk

Zhotoviteľ : Ing. Oto Kovalčík, Projekcia O.K. Hviezdosl.nám.27
02601 Dolný Kubín

IČO: 40 169529
Bankové spojenie: VÚB Bratislava

Pobočka Dolný Kubín
Č. účtu: 1686691655/0200
Tel. a fax: 043/5865503/ mobil 0903/806369

uzavreli túto zmluvu

Článok l.
Predmet diela

,~,.. ' -..., .

1/ Zhotovite\' sa zaväzuje pre objednávatel'a vypracovaFprojektovú dokumentáciu t - Spoločná
ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - Multifunkčný areál
v rozsahu projekt stavby pre územné a stavebné povolenie

Stavebná časť - architektúra
Statika

Elektroinštalácia
Zdravotechnika
Rozpočet

Spevnená plocha s osvetlením
Žumpa

2/ Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa čl. II tejto zmluvy.

Článok II.
Cena diela

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ dohodnutú cenu 800 €
Cena za predmet zmluvy bude uhradená nasledovne: pri odovzdaní diela.



Článok III.
čas zhotovenia diela

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo jeho odovzdaním objednávateľovi
nasledovne:

l. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v termíne do 15.08.2016

Článok IV.
Zodpovednosť za vady diela

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obch. zák.. Zhotoviteľ sa
podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že nebude zverejňovať technické údaje týkajúce sa diela, že nebude
zverejňovať dokumentáciu tretím osobám a zároveň nebude vyrábať dielo identické v prospech iných
osôb.

Článok V.
Zmena a zrušenie zmluvy

Zmluvu možno meniť, alebo ju zrušiť iba písomne, a to iba na základe dohody zmluvných
strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok VI.
Ostatné ujednania

l. Projekčné práce budú priebežne odsúhlasované s objednávateľom.
2. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa snímku z pozemkovej mapy, prípadne geometrický

plán, výškopis v digitálnej forme.
3. Zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy v šiestich ~)~otovériiach.( sady naviac nie sú zahrnuté

v cene diela a budú fakturované samostatne. V~

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch z ktorých objednávateľ obdrží jeden
a zhotoviteľ jeden výtlačok.

2. Výpovedná lehota je štrnásť dní a to písomnou formou, alebo dohodou zmluvných strán.
3. Sankcie - neboli dohodnuté.
4. Akékoľvek doplnky a zmeny k tejto zmluve budú po dohode zmluvných strán vyhotovené

písomne.
5. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že s obsahom súhlasia a že táto bola spísáná

na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola uzavretá v tiesni, arii za
nevýhodných podmienok.

V Novej Bystrici dňa ~ __

Zhotoviteľ ..


