Na zhotovenie

HUSK /l101/2.2.110357

- Príroda n

Uzatvorená podl,a § 536 a nasl. obchodného zákonntka a zák. ö. 18/1996 Z. z. o cenách v zleni
neskor§ích predpisov, Autors§f zákon ö. 618/2003 Z.z, v znení neskor§ích predpisov
zák.é.2l|/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskor§ích predpisov,

Ötánok 1
Zmluvné strany

1.

Sídlo:
§tatutámy organ

:

Zodpovednf zástupca
vo veciach zmluvnj,ch
Bankové spojenie :
öíslo úötu:

tÖo:

DIÖ:
Iö opFI

2.

obec vinica
Cesta slobody ö.466144,991 28 Vinica
Béla Hrubík - starosta obce

Objednávateli:

Béla Hrubík - starosta obce
00319678
2021,1,73264
Nie j€

:

Zhotovitel' :
Sídlo:
§tatutárny organ :
Zodpovednj, zástupca
vo veciach zmluvnj,ch:
Bankové spojenie.:
ö. úötu :

töo:

DIÖ:
IÖ DPH

:

:

Platcom DPH

COBRA BAUART, s.r.o.
§portová 40,991 11 Balog nad Iptom
Ing. Rajmund Nedel a - konatel'
Ing. Rajmund Nedel'a - konatel'
VÚB a.s. - Vinica

25t2508253l02oo
44 4I3 301
2022709282
Nie je platcom DPH

ÖHnok 2
Predmet plnenia
2.1, Predmetom zmluvy

je zhotovenie projektovej dokumentácie

stavby:

v rrárnci projektu HUSK /1 101/2.2 .1/0357 - Púroda nepozná hranice,
za podmienok dojednanj,ch v tejto zmluve v rozsahu ponuky v zmysle Zákona é.2512006
O verejnom obstarávaní,

2.2. Zhotoviler sa zavázuje vykonaf dielo vo vlastnom mene ana vlastnú zodpovednost' pri
dodrZaní stanovenych kvalitatívnych parametrov, d'alej platn;ich STN, technologicklfch
postupov a v§eobecne záviiznych technickych poZiadaviek, platnlich právnych,
prevádzkovj,ch a bezpeönostn;ích predpisov, pri dodrZaní v§etkjch podmienok tejto zmluvy
a pri spolupösobení objednávatel'a.
2.3. Objednávatel'

sa po splnení podmienok tejto zmluly,

zavázuje

za

ukonöenú
poskytnút'
a objednávatel'om prevzatú projektovú dokumentáciu uhradit' dohodnutu cenu a
zhotovitel'ovi dojednané spolupösobenie.

Öunok 3
projektovej
dokumentácie
Rozsah a obsah

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Projektová dokumentácia bude lypracovaná v takej forme, aby mohla slúZit' pre ohlásenie
drobnej stavby v rozsahu:
Zameranie rie§enj,ch priestorov
textová óast'PD 4x
vly'kresová öast'4x

rozpoöet v paré ó.

rykaz

-

l a2

vymer pre potreby VO v paré ó.3 a 4

Projektová dokumentácia bude odovzdaná v grafickej a digitálnej forme.
Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci ceny, ktorá bola dohodnutá
fixnou sumou a ktorú nemoZno dodatoöne menit'. Projektová dokumentácia bude
vypracovaná a dodaná v §tyroch r.yhotoveniach. Na poZiadanie objednávatel'a zhotovitel
dodá d al§ie vyhotovenia v poZadovanom mnoZstve za osobitú vopred dohodnutu úhradu.
Pri lypracovani projektovej dokumentácie bude zhotovitel' dodrZiavat' v§eobecne záv'ázné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmlury a bude sa riadit' poskytnut;ími
podkladmi objednávatel'a odovzdan;ími ku dfiu uzavretia tejto zmluvy.

Ölánot 4
Doba plnenia

4.1.

Projektová dokumentácia stavby bude odovzdaná do 18.03.2013

Ölánok 5

Cena za dielo a platobnó podmienky

5.1.

Cena za dielo je:
Cena bez DPH

DPH20%
Cena sDPH

999 €

nie je platca

999 €

DPH

5.2.

Faktura bude lystavená po odovzdaní a ptevzaíí diela. A to nasledovne:
1. Celková suma vo vj§ke 999 € po odovzdani a prevzaíi die|a.

5,3.

Medzi zmluvnj.rni stranami bola dohodnutá lehota splatnosti, ktorá je 9 dní a je

5.4.
5.5.

vyznaöená na faktúre,
Zhotovitel'om predloZená faktúra musí splfiaf náleZitosti daüového dokladu.
Zhotovitel' nie je platitel'om DPH.

Ötenok 6
Zmluvné pokuty
6.1.
6,2.

zhotovitel' nedodrZí termíny odovzdania diela zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú
pokutu vo v!§ke 0,05 o/o z ceiy za dielo za kaZdlf deü ome§kania.
V prípade, Ze objednávatel' bude v ome§kaní s úhradou faktúry vyriötovania zhotovitefa,
zaplatí zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo v!§ke 0,05 %o z ceny za dielo za kaíd! deÁ

Ak

ome§kania.
6.1.

Zaplatením zmluvnej pokutu bliZ§ie uröenej v bode l a 2 tohto ölánku nie je dotknutj,
nárok zmluvnej strany na náhradu §kody v dösledku poru§enia povinnosti dohodnutlich v
tejto zmluve.

Ötenok z
ostatné ustanovenia
7.1.

7.2.

7.4.

7.5.

7.6.

Objednávatel' sa zav'ázuje, Ze poöas spracúvania projektovej dokumentácie poskltne
zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupösobenie, spoöívajúce hlavne v
odovzdaní doplüujúcich údajov, upresnení podkladov a sprístupnení stavby na öas
nelyhnutnj, pre meraöské práce skutkového staru stavby, jej kon§trukönlfch öastí a
vybavenia. Toto spolupösobenie poskytne zhotovitel' najneskor§ie do 2 pracovnly'ch dní od
jeho ryZiadania. Osobitú lehotu dojedná v prípade, ak sa bude jednat o spolupösobenie,
ktoré nemöZe objednávatel zabezpeöit' vlastnlimi silami.
Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v öase jeho odovzdania
obj ednávatel'ovi . Za sbyté vady zhotovitef zodpovedá v rozsahu svojej spösobilosti na
vykonávanie öinností, ktoré sú predmetom zmluvy.
Zhotoviter nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spösobenó pouZitím podkladov
poskytnutlch objednávatefom a zhotovitel' ani pri lynaloZení v§etkej starostlivosti
nemohol zistit'ich nevhodnost', alebo na ne upozornil objednávatel'a, a ten na ich pouZití
trval.
Objednávatel' sa zaváztlje, Ze prípadnú reklamáciu vady diela uplatní v písomnej forme
a to do 3 pracovn;ich dní po jej zistení do rúk zodpovedného zástupcu zhotovitel'a podl'a
öl. l . tejto zmluvy. Lehota na odstránenie reklamovanj,ch závad podl'a ich charakteru bude
vzájomne písomne dohodnutá medzi zodpovednlimi zástupcami zmluvni,ch stran .
Prejednanie ochrany autorskli,ch práv póvodn;.ích autorov rie§enly'ch stavebnich objektov
ostáva v pösobnosti objednávatel'a v zmysle zákona ö. 61812003 Z.z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autoískim právom (Autorsbj,zákon) v znení neskor§ích predpisov
Zmluvné strany prehlasujú, Ze v§etky skutoönosti obchodnej, technickej alebo vlfoobnej
povahy, o ktorych sa zmluvné strany poöas plnenia predmetu tejto zmlur,y dozvedeli, sú
predmetom obchodného tajomstva, podl'a príslu§nlich ustanovení Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa zav'ázujú, Ze tieto informácie nepouZijú pre iné úöely ako pre plnenie
podmienok tejto zmluly a neposklnú ich tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

Ölenok 8
Odovzdanie diela a prechod vlastníckeho práva
8.1

.

Zhotovitel' splní svoju povinnost' zhotovit' dielo jeho riadnym dokonöením v rozsahu
dohodnutom v tejto zm|uve.

8.2.
8.3.

Najneskör deii pred ukonöením diela vyzve zhotovitel' objednávatel'a k uskutoöneniu
odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia .
Zhotovitel' odovzdá dielo v lehotách, tak ako je uvedené v óI. 4., na základe preberacieho
protokolu za úöasti zodpovednlich zástupcov zmluvn;fch stran, priöom düom podpísania
protokolu sa dielo povaZuje za r.ykonané a závázok zo strany zhotovitel'a tejto zmluvy za
splnen!,.

Aí po vzájomnom

8.4,

odsúhlasenía prevzaííjednotliq.ích öastí diela a to podl'a öl. 4.
predmetu zmluvy vzniká zhotovitel'ovi právo na fakturáciu a objednávatel'ovi povinnost'

8.5.

Medzi zmluvnlimi stranami bolo dojednané, Ze vlastnícke právo k predmetu zmluly
prechádza na objednávatel'a düom odovzdania diela objednávatel'ovi.

uhradit' dohodnutú sumu.

Öbnok 9
závereéné ustanovenia

9,1.
9.2.
9.3.
9.4..

9.5.
9.6.

9.7.

Zmllva je Dzayretá okamihom, kedy je poslednj, súhlas s obsahom nálrhu zmluvy
doruöenlf druhej strane.

Zmluvavzniká prejavením súhlasu s cellim jej obsahom. Súhlas musí bl písomn!,, riadne

potwdenj, a podpísanj, oprávnenlm zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
Menit' alebo doplfiat' text tejto zmluvy je moZné len formou písomnych dodatkov, ktoré
budú platné , ak budú riadne potwdené a podpísané §tatutárnymi orgánmi obidvoch
zmluvnl/ch strán , prióom k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavázujú
vyjadrif písomne v lehote do 3 pracovnly'ch dní od doruöenia druhej strane.
Odstúpit' od tejto zmluvy je moZné len podl'a príslu§nfch ustanovení Obchodného
zákonníka alebo po predchádzajúcej písomnej dohode oboch zmluvnj,ch strán.
Na právne vzfahy touto zmluvou nerie§ené platia právne predpisy uvedené v úvode tejto
zmlulry.
Táto zmluva je qpracovaná v §tiroch vyhotoveniach, z kto{ich tri sú uröené pre
obj ednávatel'a ajeden pre zhotovitel'a.
Zmluva nadobúda platnost' a úöinnost' dfiom podpisu §tatutárnymi orgánmi zmluvnj,ch
strán.

Vo Vinici, dfia: 5.3,2013
Za objednráLvqlel'a:

Za zhotovitel'aj.
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Ing. Rajmund Nedel'a, konatel'

Mandátna zmluva
uzavretá podl,a § 566 zákona ö. 513/1991 Zb.
neskor§ích predpisov

_

obchodného zákonnika v znení

L
Zmluvné strany
1./ Karol Csernus
Nová Osada 30215,991 11 Balog nad/Ipl'om
,ip;i^g , |*"ostónskom registri obvodného uradu Velikf Krtí§, Zivnostens§i register

§tatutamy

Iöo:
DIÖ:

organ:

spojenie:
úötu:

bankové
öíslo
/ d'alej len mandatár/

Karol Csernus
42301 572
1030501043
VÚB a.s. Bratislava, expozitum VelkY Krtí§
3038369157/0200

2./ Obec Vinica
Cesta slobody ö. 466
991 28

Vinica

§tatutiámy

orgán:

töo:
DIÖ:
bankové spojenie :
öíslo úötu:

Béla Hrubik, starosta obce Vinica

00

319 678

2021173264
VÚB a.s, Bratislava, expozitúra
727-40210200

Velki Kítí§

/d'alej len mandant/

il.
Predmet plnenia:
vykon úkonov súvisiacich s odbomlfm vedením projektu cezhraniönej spolupráce
,,Pűroda nepozná hranice,, HaSK]lI01l2,2,1l0357
Miesto plnenia:
Intravilán a extravilán obce Vinica, hasa náuöného chodníku ,,Stai,, okes V. Krtí§
Rozsah plnenia:

a/

príp'rava stratégie projektu, komunikaöného plrinu, tlaöoqfch správ a organizovaní
röznych udalostí v rtirnci projektu na Slovenskej strane

b/

vlpracovanie hlásenia v anglickom

a slovenskom

jazyku smerom k Riadiacemu orgánu

projektu
-organizovanie
a pdprava miestnych stretnutí projektového manazmentu, ako aj plánu
Ó/
j
práce na ednotlivé stletnutia, pfiprava materiálov na j ednotlivé rokovania
d/ Vypracovanie a kontrola plnení a harmonogramu práce , a plánu extemého pracovníka na
vedenie turisticklch skupín.
e/ vlpracovanie odbomlich materiálov k informaönjm tabuliam o miestnej flóre a faune

a rozmiestiovaní.
fl Príprava návrhov na reklamné predmety , ako aj pdprava odbomlch materiflov na
spoloönú webovú stránku v mad'arskom, v slovenskom a v anglickom jazyku.

vöetne dizajnu

Öas plnenia:
Tetmin zaéatia éirurosti odbomého pracovníka je dátum zaéatia ptojektu tj,1.08.2012
Termín ukonöenia öinnosti odbomého pracovníka j e 31.03,2014, a následne aZ do podania
poslednej odbornej sprály a úplnéhouzavretia projektu zo strany Riadiaceho orgánu.

ilL
Podmienky vjkonu öinnosti:
Mandant posk}.tne mandatarovi potrebné podklady pre riadny vlkon öinnosti, a to:
- stavebné povolenie, fotokópie projektovej dokumentácie k jednotlivjm stavbám, ak je to
potrebné
- fotokópie zmlúv, objednávok a ponúk na rözne práce v rámci projektu
- v§etky dokumenty tfkajúce sa projektu
- zoznam osób, ktoré sa zúöastni a na realrizácii projektu
_ zápisy o vykonaní kontroly, öi rozhodnutia obecného Zastupiterstva qíkajúcehosa projektu
1,

2. Uvedené podklady mandant poskltne najneskör do troch dní mandatarovi, ak to

vyiiada

3. Mandatrfu bude vykonávaf svoju öirurost' §amostatne, s vlastn}mi pomóckami na vlastné

náklady vrátane dopravy

,

4, Mandatár na vjzvu mandanta predloZí v§etky dokumentácie, správy a hlásenia tlikajúceho
sa projektu , a konzultuje pri l"_íkone odbomej öinnosti s mandantom .

Iv.
Cena za vfkon odborného vedenia projektu:
Cena za vjkon öinnosti odbomého vedeniaje zakotvenáv zmluve medzi Vedúcim
partnerom a Riadiacim orgánom a to v rozsalru Ölánku Ö.II. tejto zmluly. Öasoqí rozsah_práce
najeden mesiac je 80 hodín. Cena za lykonanú prácu zajeden mesiac je 850.-Euro. Celková
cena práce poóas trvania projektu tj. 20 mesiacov je 17 000.-Eur.
Mandaüár nie je platca DPH.
1.

v.
Platobné podmienky:
zmluvné strany sa dohodli, Le odmena za odbomé vedenia projektu bude fakturovaná za
kaidé 4 mesiace raz,
2. Fakturovaná öiastka za4 mesiace bude öinit' 3400.-Euro, slovom tritisíc§tyristo euro.
3. Splatnosf faktury je 15 kalendárnych dní.
4. Zmenu platobn;ích podmienok moZno upravit'v dodatku k tejto zmhlve na zél<|ade dohody
1.

mandanta a mandatára.

VI.
ostatné ustanovenia:
1. .Mandatar bude pri plnení predmetu tejto zmluly postupovat' odbomou starostlivost'ou.
zavázllje sa dodrziavat, v§eobecne záviizrré plávne predpisy, technické normy, a podmienky

tejto

zmluly.

2, Mandatar prehlasuje , Ze má oprávnenie vykonávat'tuto Zi\TIost'v rozsahu Ölánku Ö.IL tejto

zmluly

VIL
závereöné ustanovenia:
1

. Zmluva je lzavretá podpisom obidvoch

zmluvnlch shán

podpisu obidvoch §tatutárnych zástupcov- mandanta

a nadobúda platnost'

okamihom

a mandat.íía.

2.Menit'alebo doplrlovat' obsah tejto zmluvy je moZné len s formou písomnly'ch dodatkov
ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenfmi zástupcami oboch
zmluvn;fch strrin.
3, Táto

zmluvaje lrypracovaná v §tyroch vyhotoveniach, z ktoqfch mandant obdrZí tri

vyhotovenia.
4. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, Ze zmluva bola uzawetá slobodne , vűne a
zrozumitel'ne, Zejej obsahu porozumeli, priöom bola uzavretá bez akéhokol'vek nátlaku a
nev,.ihodno sti niektorej zmluvnej strany.

Vo Vinici

dí^a 31.07.2012

zástupca mandanta

