Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu
uzatvorená podľa §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka
Čl. 1. ZMLUVNÉ

STRANY

Obec Petrovce
Ing. Michal Peter - starosta
Petrovce 89
094 31 Hanušovce n.T.
VÚB a.s. č.ú. 22628632/0200
00332674

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Bankové spojenie
IČO

I

Ing. Pavol Gurbaľ
Tovarné 167
094 01 Tovarné
Tatra banka a.s. č.ú. 2617272099/1100

1.2. ZHOTOVITEĽ

Bankové spojenie

I

Čl. 2. PREDMET

ZMLUVY

2.1. Zhotovitel' sa zaväzuje že vypracuje /zhotovíl v rozsahu a za podmienok dojednaných
v tejto zmluve pre objednávateľa
a objednávatel'ovi odovzdá posudok k strategickému
dokumentu " Územný plán obce Petrovce - koncept "
I

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje
zhotovenie dohodnutú cenu.

I

že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho

2.3. Zhotovitel' sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach dôverného charakteru
s ktorými sa v organizácii objednávatel'a v priebehu prác zoznámi a ktoré objednávateľ
v priebehu prác za také vopred označí.

I

Čt. 3 . ROZSAH A OBSAH DIELA
3.1. Posudok bude spracovaný v členení
l. Úvodná časť
II. Nález
III.Posudok
a, Úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu
b,Stanoviská podľa § 12 zákona
c, Úplnosť zistenia kladných a záp. vplyvov strategického dokumentu na ŽP vrátane ich
vzájomného pôsobenia
d, Použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií
e, Varianty riešenia strategického dokumentu
f,Návrh opatrení a podmienok
na vylúčenie alebo zníženie
nepriaznivých
vplyvov
strategického dokumentu
g, Záver
Súčasťou posudku je podľa zákona aj návrh záv. stanoviska .
Návrh záverečného stanoviska bude spracovaný v členení:
l. Základné údaje o obstaráteľovi
II. Základné údaje o strategickom dokumente
III. Opis priebehu prípravy a posudzovania

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené vtáčie
územia, územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených území
(NATURA 2000)
VI. Závery
VII. Potvrdenie správnosti údajov
Čl. 4. SPôSOB VYPRACOVANIA

DIELA

4.1. Posudok bude dodaný v 2 vyhotoveniach
4.2. Pri vypracovaní posudku bude zhotoviteľ dodržiavať príslušné platné právne predpisy,
dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi doručenými ObÚ ŽP Vranov n.T.
Čl. 5 . ČAS PLNENIA
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu
č1.3.1 tejto zmluvy v termíne do 07.09.2013.
5.2. Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného
v tejto zmluve
. Po dobu omeškania
objednávatel'a
s poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotovitel' v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy
v dojednaných termínoch.
5.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním
predmetného posudku objednávatel'ovi. Odovzdaním
posudku sa rozumie odovzdanie
posudku k strategickému dokumentu "Územný plán obce Petrovce - koncept riešenia"
osobne objednávatel'ovi s potvrdením expedičného listu o prevzatí alebo poštou.
Čl. 6. SPOLUPôSOBENIE

A PODKLADY POSKYTNUTÉ OBJEDNÁVATEĽOM

6.1. Predmet zmluvy podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov:
Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie - Koncept riešenia ÚPN obce
Petrovce podl'a zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP
a doplnení niektorých zákonov , vyhotovená Ing.arch.Jozefom Bednárom a prís l.
podklady /stanoviska a vyjadrenia organizácii/
6.2. Objednavateľ sa zaväzuje .že počas spracovania posudku poskytne zhotoviteľovi
v rozsahu nevyhnutnom
potrebné spolupôsobenie
, spočívajúce
najmä v odovzdaní
doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Čl. 7. CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy
zmluvnými stranami pocľa § 3 . Zákona Č. 18/1996 Z.z. O cenách, vo výške:
cena posudku
(Slovom: päťstodesať Eur)
Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.

je dohodnutá

510,-€

7.2. Zhotoviteľ prijme dohodnutú finančnú čiastku od objednávateľa
bezhotovostným
prevodom do 30 dní odo dňa odovzdania zhotoveného predmetného posudku.
Čl. 8 . ZODPOVEDNOSŤ

2

ZA VADY, ZÁRUKA

/
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy,
a že po záručnú dobu bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
8.2. Objednávateľ zodpovedá
a technických vád.

za to, že odovzdané

podklady a doklady sú bez právnych

8.3. Nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ust.§ 554 a nasl. Obchodného zákonníka.
Čl. 9. ZMENA

ZA VAZKU

9.1. Všetky zmeny a dojednania tejto zmluvy sa uskutočňujú leF:!formou písomných dodatkov
k tejto zmluve .
Čl. 10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
10.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
a.) Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
- Obec Petrovce zverejní na webovom sídle obce
- ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia,
môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
b.) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
c.) O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec
Petrovce vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
10.2. Táto zmluva sa riadi a je uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa
dohodli,že všetky spory,vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto dohody alebo
súvisiacich s touto dohodou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov,nárokov na
vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad ,
zánik tejto dohody alebo jej časti bude rozhodovať všeobecný súd, ktorého príslušnosť bude
určená podľa všeobecných ustanovení občianskeho súdneho poriadku.
10.3. Táto zmluva bola vyhotovená
obdržia po jednom (1) exemplári.

v dvoch (2) exemplároch,

pričom obe zmluvné strany

10.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť
nie je obmedzená, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si túto
zmluvu prečítali a jej ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné,ako aj že táto zmluva
nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok,v dôsledku čoho ju na
znak súhlasu vlastnoručne podpísali .
V Tovamom

,dňa

16.08.2013

Ing. Michal Peter
~
starost
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Ing. Pavol Gurbal'
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objednávatel'

zhotovitel'
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