ZMLUVA O DIELO č. 17/2021
uzatvorená podľa § 536 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka
čl.1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. OBJEDNÁVATEĽ:
Základné údaje objednávateľa:
obchodné meno (názov):

Obec Kolačkov

sídlo (adresa):

Obecný úrad, Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov

oprávnený zástupca:

Pavol Zamiška, starosta obce

IČO:

00329959

banka:

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Stará Ľubovňa

IBAN:

SK74 0200 0000 0000 1342 0602

1.2. ZHOTOVITEĽ:

RNDr. Peter Burda PB CONSULTING

(spracovateľ):

17. Novembra 17, 080 01 Prešov

tel., e-mail:

0910 333 858, peter.burda0@gmail.com

banka:

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov

IBAN:

SK19 5600 0000 0088 0269 3001

IČO:

32 938 845

DIČ:

1020969587

Podnikateľ zapísaný v Živnostenskom registri č. 707 – 2716 na Okresnom úrade v Prešove.
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
podľa § 61 ods. 8 zákona C. 24/2006 Z. z., zapísaný v zozname pod č. 637/2016/OPV, pre činnosť
3o (územný rozvoj a územné plánovanie)
čl.2. PREDMET ZMLUVY, DOBA TRVANIA
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa na základe listu OU-SL-OSZP-2021/002146-042
z dňa z dňa 26. 05. 2021, ako určený spracovateľ podľa § 13 zákona 24/2006 Z. z. spracuje odborný
posudok správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Kolačkov" v lehote
podľa § 13 ods. 6 zákona v rozsahu podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona.
2.2. Zmluva sa uzatvára na dobu: odo dňa jej platnosti – do doby odovzdania diela.
čl.3. OBSAH A SPÔSOB VYPRACOVANIA
3.1. Predmet plnenia uvedený podľa bodu 2.1. bude dodaný Okresnému úradu OSŽP v Starej Ľubovni
a objednávateľovi osobne zhotoviteľom, alebo doručený poštou.
3.2. Predmet plnenia bude objednávateľovi dodaný, vytlačený a podpísaný zhotoviteľom v 2 (dvoch)
písomných vyhotoveniach a 2 (dve) elektronické verzie e-mailom, alebo na digitálnom nosiči (CD,
USB).
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3.3. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú objednávateľom uzavreté doplňujúce
dohody, ktoré budú mať vplyv na predmet, cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť
dodatkom k tejto zmluve cenu aj termín plnenia vo väzbe na zmenu skutočností, ktoré zmenu podmienili
na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán s predošlým informovaním OÚ OSŽP.
čl.4. ČAS PLNENIA, SPÔSOB SKONČENIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU
4.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi alebo doručí na poštu predmet plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy
v termíne v zmysle zákona do 30 kalendárnych dní od dátumu menovania, alebo uzatvorenia
zmluvy podľa § 13 ods. 6 zákona.
4.2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť:
4.2.1. dohodou,
4.2.2 odstúpením, pri závažnom porušení zmluvných podmienok.
čl.5. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania predmetu plnenia poskytne zhotoviteľovi v
rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v neodkladnom odovzdaní
doplňujúcich údajov, v spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk uložených u objednávateľa
súvisiacich s predmetom plnenia, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Objednávateľ zastúpený obstarávateľom ÚPN-O, sa zaväzuje dodať vstupné podklady – vyjadrenia
a stanoviská dotknutých orgánov, záznamy z prerokovania, a iné písomnosti viažuce sa ku prerokovaniu
správy o hodnotení strategického dokumentu konceptu riešenia „Územného plánu obce Kolačkov,
najneskôr do 15 dní pred termínom plnenia zhotoviteľa.
V prípade, že budú zhotoviteľovi písomnosti dodané neskôr, o dobu oneskorenia dodania konceptu
ÚPN-O má zhotoviteľ právo predĺžiť dobu dodania diela objednávateľovi, najviac však o 7 dní, pričom
nedodané, alebo sporné skutočnosti budú uvedené v odbornom posudku.
5.2. Požiadavky na doplnenie údajov a odborné otázky súvisiace so spracovaním dokumentácie
oznámenia a správy o hodnotení strategického dokumentu má zhotoviteľ právo konzultovať so
spracovateľom konceptu posudzovaného strategického dokumentu a spracovateľom správy o hodnotení
strategického dokumentu a obstarávateľom ÚPN-O a Primeraného posúdenia vplyvu na územia Natura
2000.
čl.6. CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Cena predmetu plnenia v rozsahu čl. 2.1. je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa výsledku výzvy na verejné obstarávanie
vo výške 900,00 € (slovom: deväťsto EUR, 00 centov). Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.
6.2. Podkladom pre úhradu celkovej ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom najskôr pri
dodaní predmetu plnenia OÚ OSŽP a objednávateľovi na základe podmienok uvedených v jednotlivých
ustanoveniach tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní od jej doručenia
objednávateľovi. Pri omeškaní so zaplatením ceny diela podľa odseku 6.1. a 6.2. tohto článku môže
zhotoviteľ objednávateľovi účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
6.3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia stanovené v bode 4.1. predmetnej zmluvy o dielo
pri dodržaní podmienok plnenia zo strany objednávateľa uvedených v bode 3.3. a v čl. 5, má
objednávateľ právo vyplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o sumu 0,5 % za každý deň omeškania
podľa bodu 4.1. z ceny plnenia podľa bodu 6.1.
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čl.7. ZMENA ZÁVÄZKU
7.1. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané po vzájomnej dohode iba písomne vo
forme dodatku k predmetnej ZoD.
čl.8. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
8.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne
bezplatne odstrániť chyby na diele, zistené pri odovzdávaní diela alebo do 15 dní od odovzdania diela.
Toto ustanovenie neplatí, ak boli chyby na diele spôsobené dodaním nesprávnych alebo neúplných
podkladov od objednávateľa, respektíve od ním poverenej osoby alebo organizácie.
8.2. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je potvrdený zmluvnými
stranami. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým obsahom návrhu zmluvy.
8.3. Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny, je odmietnutím predloženého
návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh. Súčasťou tejto zmluvy môžu byť dodatky v písomnej
forme, ktoré jedna zo zmluvných strán navrhne a druhá strana ich potvrdí.
8.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
8.5. Zmluva nadobúda platnosť v súlade s bodom 8.2. a účinnosť prvým dňom po dni jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.

Obec Kolačkov 02. 06. 2021

Prešov 02. 06. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

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

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

Pavol Zamiška

RNDr. Peter Burda

starosta obce

zhotoviteľ

signed

signed
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