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Zmluva o dielo č. 09 - 02190
uzavretá v zmysle §536 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Identifikácia objednávateľa

1.1.4.
1.1.5.

Názov organizácie:
Sídlo:
Zapísaný v:
Sa, vložka č.: 10544/L
Zastúpený:
Oprávnení k podpisu zmluvy:

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.

Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:

1.2.

Predstavenstvom
Ing. Milan Ďaďo, generálny riaditeľ
Ing. Jozef Revaj, výrobno-technický riaditeľ
Dexia banka Slovensko, a.s., č.ú.: 0302458009/5600
36672254
2022236315
SK 2022236315
043/5864759
043/5863682

Identifikácia zhotoviteľa

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Názov organizácie:
Sídlo:
Zapísaný v:

1.2.4.
1.2.5.

Zastúpený:
Oprávnení k podpisu zmluvy:

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

Bankové spojenie:

2.

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:

Hydrocoop spol. s r. o.
Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 1
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vložka č.: 3879/BV
Ing. Peter Gemeran – hlavný konateľ
Ing. Peter Gemeran – hlavný konateľ
Ing. František Pavlovčin - konateľ
UniCredit Bank Slovakia, a.s.Bratislava,
č.ú.: 6601540018/ 1111
31336949
2020300040
SK 2020300040
02/ 4564 0945
02/ 4564 0927

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:
2.1
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu "Odkanalizovanie obcí dolnej
Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“.
Dokumentácia pre stavebné povolenie bude vypracovaná tak aby spĺňala nasledovné požiadavky:
2.2
Vyhláška 453/2000 Z. z. a zákon 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov,
2.3
Príloha sadzobníka UNIKA z. r. 2010 ohľadom požiadaviek na dokumentáciu pre stavebné
povolenie,
2.4
Zaistiť akosť a množstvo odvádzaných odpadových vôd od producentov odpadových vôd tak,
aby boli splnené hodnoty podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky a Smernice Rady
č. 91/271/EEC,
2.5
Zaistiť znižovanie znečistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku v zmysle zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov,
2.6
Zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania komunálnych odpadových vôd z aglomerácií v
súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií, smernice č. 91/271/EHS a zákona č. 372/1990
Z.z.
2.7
Požiadavky zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
2.8
Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií,
2.9
Požiadavky investora stavby,
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Dokumentácia bude rozdelená na samostatné celky podľa povahy projektu a požiadaviek
objednávateľa. Súčasťou dokumentácie bude samostatná časť:
2.10
Majetkoprávna príloha. Zakreslenie navrhovanej stavby na majetkoprávny stav, t.j. zákres do
KN-E stavu alebo zhotovenie predbežného geometrického plánu stavby,
2.11
Geodetický elaborát, polohopisné a výškopisné zameranie stavby, (sady č. 1. až 4.)
v rozsahu:
2.11.1 3545 metrov mimo zástavbu, t.j. šírka zamerania 50 m,
2.11.2 897 metrov v zástavbe, t.j. šírka zamerania uličného pásu, od priečelí budov,
2.12
pre správcov a vlastníkov štátnych ciest I. II. a III. triedy (sady č. 1. až 4.),
2.13
pre správcov a vlastníkov štátnej cesty R3 (iba v prípade ak bude komunikácia R3 prechádzať
riešeným územím, sady č. 1. až 4.),
2.14
pre správcov a vlastníkov vodných tokov (sady č. 1. až 4.),
2.15
pre správcov a vlastníkov železničných tratí (príloha pre ŽSR, sady č. 1. až 4.),
2.16
podrobný rozpočet stavby vrátane výkazu výmer vo forme akceptovateľnej pre žiadosť o NFP
(sady č. 1. až 4.),
2.17
projekt pre dopravné značenie (sady č. 1. až 4.),
2.18
projekt organizácie výstavby (sady č. 1. až 4.),
2.19
projekt projekt spoločenského ocenenia drevín (dendrologický prieskum, sady č. 1. až 4.)
mimo lesných pozemkov a pozemkov súkromných vlastníkov,
Dokumentácia bude o. i. obsahovať:
2.20
Samostatné situácie v geodetickom riešení (polohopis a výškopis) M 1:500 (max. M 1:1000),
2.21
Samostatné situácie v katastrálnom riešení M 1:1000 (max M 1:2000) v právoplatných
katastrálnych mapách nie starších ako 3 mesiace alebo v originálnych digitálnych mapách nie
starších ako 3 mesiace poskytnutých katastrálnym úradom,
2.22
Pozdĺžne profily v miekre 1:1000/100,
Zhotoviteľ dokumentácie zabezpečí:
2.23
súhlasné stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí,
2.24
súhlasné stanovisko krajského a okresného dopravného inšpektorátu,
2.25
súhlasné stanovisko Technickej inšpekcie,
2.26
aktualizáciu technického riešenia na súčasný stav oproti roku spracovania dokumentácie pre
územné rozhodnutie a vydanému územnému rozhodnutiu vrátane aktualizácie sietí
a polohopisu a výškopisu územia, aktualizácia pozdĺžnych profilov,
Ďaľšie požiadavky:
2.27
Úzku spoluprácu s dotknutými vlastníkmi a organizáciami, objednávateľom a budúcim
prevádzkovateľom,
2.28
Uskutočnenie minimálne dvoch výrobných výborov z dôvodu prejednania technických
požiadaviek s investorom stavby,
2.29
Prerokovanie pracovnej verzie dokumentácie na záverečnom jednaní s investorom a
dotknutými organizáciami,
2.30
Zapracovanie požiadaviek a stanovísk z územného konania a z územného rozhodnutia,
2.31
Zapracovanie všetkých požiadaviek a stanovísk vydaných k dokumentácii pre stavebné
povolenie,
2.32
Počas procesu posudzovania a schvaľovania dokumentácie pre stavebné povolenie priebežne
zapracovávať predkladané pripomienky a požiadavky zainteresovaných strán,
2.33
Účasť na stavebnom konaní,
2.34
Dokumentácia pre stavebné povolenie bude vypracovaná na rozsah stavby v zmysle
právoplatnej dokumentácie pre územné rozhodnutie a v zmysle právoplatného územného
rozhodnutia,
2.35
Dokumentácia pre stavebné povolenie bude dodaná v nasledovnom počte sád:
2.35.1 12x tlačená verzia,
2.35.2 2x digitálna forma,
2.35.3 z toho:
2.35.4 6x zjednodušená verzia obsahujúca sprievodnú správu, technickú správu, prehľadnú
situáciu, katastrálne situácie,
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2.36

2.37

2.38

Po uskutočnení stavebného konania, po zapracovaní všetkých pripomienok k dokumentácii
pre stavebné povolenie a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia bude dodaná
kompletná finálna verzia dokumentácie pre stavebné povolenie v nasledovnom počte sád:
2.36.1 4x tlačená verzia,
2.36.2 2x digitálna forma,
Dodanie kompletného aktualizovaného geodetického elaborátu (polohopis a výškopis)
2.37.1 4x tlačená verzia,
2.37.2 2x digitálna forma,
Digitálna forma dokumentácie: nosič (CD/DVD) poskytujúci údaje v elektronickej forme.
Textová a tabuľková časť dokumentácie bude v nezamknutom textovom/tabuľkovom formáte
*.doc, *.txt, *.xls. Výkresová časť bude v nezamknutom editovateľnom formáte *.dgn alebo
*.dwg. Všetky tieto dokumenty (textová a výkresová časť) budú tiež vo formáte *.pdf, *.dwf.
Texty a výkresy v tomto formáte budú totožné s tlačenou verziou.

3.

Cena

3.1

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 1.3. tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

P. č.

Popis

Cena
(EURO)

1.

Geodetický elaborát
(Cena v EURO bez DPH)

3 108,00

2.

Majetkoprávna príloha
(Cena v EURO bez DPH)

1 280,00

3.

Dokumentácia pre stavebné
povolenie
(Cena v EURO bez DPH)

26 880,00

4.

Celkom položky 1. až 3.
(Cena spolu v EURO bez DPH)

31 268,00

5.

DPH – 20% - celkom

6 253,60

6.

Cena celkom v EURO vrátane DPH

37 521,60

7.

Cena celkom v EURO vrátane DPH
slovom

Tridsaťsedemtisícpäťstodvadsaťjeden EUR
šesťdesiat centov

(Cena v EURO bez DPH + DPH = Cena v EURO vrátane DPH celkom)
3.2

3.3
3.4
3.5

4.

Cena je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov,
V cene sú zahrnuté všetky potrebné služby a výkony zhotoviteľa súvisiace so zhotovením
predmetu tejto zmluvy,
Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zaväzuje zabezpečiť predmet obstarávania za stanovenú cenu,
Cenu je možné meniť len v prípade, ak sa zmení rozsah potrebných služieb a výkonov
súvisiacich so zhotovením predmetu zmluvy a to písomným dodatkom k zmluve odsúhlasený
obidvoma zmluvnými stranami.
Čas plnenia

Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
4.1
Predbežná dokumentácia pre stavebné povolenie - majetkoprávna časť (zákres do aktuálnych
máp v katastrálnom riešení KN-C a KN-E alebo predbežný geometrický plán) do 60 dní odo
dňa podpisu zmluvy v počte 4 sady,
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4.2
4.3
4.4

Vytyčovacie body osadenia trvalých objektov pre spracovanie geometrického plánu trvalých
záberov do 60 dní od podpisu zmluvy,
Dokumentáca pre stavebné povolenie bude dodaná do 90 dní odo dňa podpisu zmluvy
o dielo,
Kompletná finálna verzia dokumentácie pre stavebné povolenie do 15 dní po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia.

5.

Platobné podmienky

5.1
5.2

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu,
Ceny za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe zhotoviteľom
vyhotovených a predložených daňových dokladov (faktúr). Prílohou k faktúre bude fotokópia
dodacieho listu alebo zápisu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vyhotoví faktúry vo výške 80 % z ceny podľa článku 1.4. tejto zmluvy po odovzdaní,
prevzatí a schválení diela objednávateľom,
Zadržaná čiastka 20 % z ceny diela podľa článku 1.4. tejto zmluvy bude fakturované po
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia,
Splatnosť daňových dokladov (faktúr) bude min. 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.

5.3
5.4
5.5

6.

Dodacie podmienky

6.1

Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym a úplným vypracovaním predmetu zmluvy, jeho
prezentovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu
zmluvy objednávateľovi v jeho sídle, ktorý po odkontrolovaní jeho úplnosti potvrdí prevzatie,
Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady pre ktoré nie je možné ich prevziať
a schváliť so zainteresovanými stranami, vyhotoví zápis o zistení, spôsobe a termíne
odstránenia vád. Dielo bude prevzaté až po odstránení vád.

6.2

7.

Zmluvné pokuty

7.1

Ak zhotoviteľ nedodá dielo riadne a včas v požadovanom rozsahu a kvalite, objednávateľ je
oprávnený od neho požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,04 % z ceny diela bez DPH
za každý deň omeškania podľa článku 3 tejto zmluvy,
Ak zhotoviteľ nezapracuje pripomienky a požiadavky zainteresovaných strán k predmetu
zmluvy v dohodnutej lehote, objednávateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo
výške 0,04 % z ceny diela bez DPH podľa článku 3 tejto zmluvy.

7.2

8.

Povinnosti objednávateľa

8.1

Objednávateľ poskytne nasledovné podklady na CD/DVD:
8.1.1 Kópia právoplatného územného rozhodnutia,
8.1.2 Kópia dokladovej časti z projektu pre územné rozhodnutie,
8.1.3 Geodetický elaborát (polohopis a výškopis),
8.1.4 Digitálna forma dokumentácie pre územné rozhodnutie v nezamknutom editovateľnom
formáte, t.j. textové časti vo formáte *.doc, tabuľkové časti vo formáte *.xls, výkresové
časti (situácie, pozdĺžne profily, vzorové výkresy) vo formáte *.dwg,
8.1.5 Digitálna forma právoplatnej dokumentácie pre územné rozhodnutie vo forme *.pdf
a *.dwf,
8.1.6 Návrh zmluvy o dielo vo forme doc.
8.1.7 Geologický prieskum,
8.1.8 Technické špecifikácie materiálov, strojov a zariadení,
8.1.9 Prehľadná fotodokumentácia územia,
Účasť na výrobných výboroch a iných jednaniach zvolaných z dôvodu prejednania stavby,
Úzku spoluprácu so zhotoviteľom dokumentácie, dotknutými vlastníkmi a organizáciami,
Účasť na stavebnom konaní,
Poskytnutie všetkých technických špecifikácií materiálov, strojov a zariadení požadovaných od
zhotoviteľa dokumentácie pre stavebné povolenie,

8.2
8.3
8.4
8.5
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9.

Ostatné ustanovenia

9.1

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, tieto budú riešiť vzájomnou dohodou,
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre
platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte,
Zmluva je uzavretá okamihom, keď jej celý obsah je písomne odsúhlasený, riadne potvrdený
a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán,
Na ustanovenia, ktoré neupravuje táto zmluva platia ustanovenia Obchodného zákonníka,
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán,
Pre túto zmluvu platí právo Slovenskej republiky,
Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2
originály.

9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Dolnom Kubíne, dňa 08.02.2011

V Bratislave, dňa 02.02.2011

.......................................................
Ing. Milan Ďaďo
generálny riaditeľ

......................................................
Ing. Peter Gemeran
hlavný konateľ

.......................................................
Ing. Jozef Revaj
výrobno-technický riaditeľ

......................................................
Ing. František Pavlovčin
konateľ
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