ZMLUVA O DIELO č. 185/2020-10213
uzatvorená v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
Čl. I. Zmluvné strany
1.1.

1.2.

Zhotoviteľ:

HESCON s.r.o.,
so sídlom:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
č. účtu:
IBAN:
zapísaný na:

Námestie sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín
Ing. Erik Hrnčiar
43900658
2022520313
Československá obchodná banka, a.s.
4005921739/7500
SK82 7500 0000 0040 0592 1739
Okresný súd Trenčín, odd. Sro, v.č. 19624/R

Objednávateľ: Mesto Partizánske
so sídlom:
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
v zastúpení:
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – primátor mesta
osoby oprávnené rokovať vo veciach technických : Ing. Andrea Bencelová,
Ing. Peter Minárik
Ing. Igor Fábry
IČO:
00310905
DIČ:
2021278028
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu:
5052469241/0900
IBAN:
SK23 0900 0000 0050 5246 9241

Čl. II. Predmet zmluvy
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa zmeny v projektovej dokumentácii k vydaniu stavebného povolenia stavby
,,Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske“
vypracovanej zhotoviteľom a odovzdanej objednávateľovi dňa 21.2.2020.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho dodanie dohodnutú
cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
Čl. III. Rozsah a obsah predmetu zmluvy
3.1. Obsahom predmetu zmluvy je vypracovanie zmien vo výkresovej a textovej časti projektovej
dokumentácie v súvislosti s vypustením pozemkov v katastrálnom území Partizánske, a to parciel
reg. „C“ KN č. 3958/340 a č. 3958/112 z projektu stavby.
Čl. IV. Spôsob vypracovania zmien projektovej dokumentácie
4.1. Predmet zmluvy bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v elektronickej forme,
v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení v elektronickej forme na CD, alebo
USB nosiči. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom
počte za osobitnú úhradu.
4.2. Pri vypracovaní zmeny projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, odovzdanými
ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni,

podpísaných počas spracovávania projektu a vyjadreniami verejno-právnych orgánov a organizácii.
Čl. V. Doba plnenia
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu
v termíne do 25.5.2020.
5.2. Predmet zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi.
Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie zástupcovi objednávateľa s potvrdením o prevzatí
v sídle objednávateľa.
Čl. VI. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
6.1. Predmet zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá v súlade s podmienkami zmluvy podľa podkladov
objednávateľa.
6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi
v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich
informácii, údajov, podkladov vyjadrení, výsledkov skúšok a stanovísk, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 3 dní od jeho
vyžiadania, resp. v dohodnutej lehote, ak sa jedná o spolupôsobenie, ktoré nemôže objektívne
zaobstarať v lehote 3 dní. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych
vád.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vypracuje s odbornou starostlivosťou v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, záväznými technickými normami, pokynmi
objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán
a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a dotknutých osôb.
6.4. Objednávateľ zodpovedá za ním zabezpečené podklady, aktuálnosť a kompletnosť podkladov,
ako aj ich vady a nedostatky.
6.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené vadami podkladov pre vykonanie diela, ktoré
nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti v rozsahu dohodnutých prác zistiť.
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 10 pracovných dní od vyzvania objednávateľom, poskytne
objednávateľovi vyjadrenie k stanoviskám dotknutých orgánov, organizácií a osôb vydaných
ku predmetnej projektovej dokumentácii.
Čl. VII. Cena plnenia a platobné podmienky
7.1. Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy predstavuje sumu 1152,00 € (slovom tisíc
stopäťdesiatdva euro) a je stanovená dohodou ako pevná cena pre rozsah prác a za podmienok
podľa tejto zmluvy, v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v z.n.p..
7.2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať na základe ukončenia prác a odovzdania predmetu zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Objednávateľ môže do
dátumu splatnosti faktúru vrátiť, ak neobsahuje náležitosti daňového dokladu.
Čl. VIII. Zmluvné pokuty
8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v Čl. V. tejto zmluvy, uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetu tejto zmluvy za každý začatý deň
omeškania.

8.2. V prípade omeškania s platbou, je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania.
8.3. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí strana nezávisle na tom, či a v akej výške
vznikne druhej strane škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
Čl. IX. Záruka
9.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v požadovanom rozsahu a kvalite
podľa dodaných podkladov v súlade s platnými technickými normami.
9.2. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom
dodania a prevzatia predmetu zmluvy.
9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy o dielo. Nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poskytnutím chybných vstupných podkladov
objednávateľa a zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia ich nevhodnosť zistiť
a upozorniť na ne objednávateľa.
Čl. X. Ostatné zmluvné dojednania
10.1. V ostatných záležitostiach touto zmluvou neupravené sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim
dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
10.3. Zmluva je podpísaná v štyroch rovnopisoch, pričom každý má silu originálu, objednávateľ aj
zhotoviteľ obdržia po dva rovnopisy tejto zmluvy. Každá zmena alebo doplnok k tejto zmluve musí
byť vyhotovený v písomnej forme očíslovaným dodatkom, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy a podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
10.4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu
porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.
V Partizánskom, dňa :

________________________
objednávateľ
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

____________________________
zhotoviteľ
Ing. Erik Hrnčiar

