ZMLUVA O DIELO č. 2014/002
uzavretá podľa Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNĚ STRANY z
1.1. Objednávateľ

1.2. Zhotoviteľ

2.

:

Obec Mníšek nad Hnilcom
V zastúpení: Ing. Ľudovít Kujnisch
Bankové spojenie :
Prima banka, a.s.
Číslo účtu :
7512117001/5600
IČO :
00329380
DIČ :
2021259416
Mobil:
0905 475 941
e mail :
obec@mnísek.sk
Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT
Jarná 23, 044 24 Poproč
Korešpondenčná adresa: Bankov 14, 040 01 Košice
Bankové spojenie :Slov. sporltelňa ,Košice
Číslo účtu
I 0440902403/0900
IČO
: 35471271
DIČ
: 1025661560
Mobil
1 0905 826 865
e mail
: mariana.simkova@gmai|.com

PREDMET ZMLUVY :

'

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok
dojednanych v tejto zmluve pre objednávateľa:
„Zmeny a doplnky UPN obce Mníšek nad Hnilcom“
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za dielo dohodnutú cenu a
poskytne zhotovitelovi potrebné spolupôsobenie.
3.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA :

3.1.

Obsahom predmetu plnenia bude :
Zmeny a doplnky ÚPN obce Mníšek nad Hnilcom, ktorý bude vyjadrený :
0 v grafickej časti :
=
1. Komplexný urbanistický návrh
2. Návrh dopravy
=
Návrh technickej infraštruktúly, vodné hospodárstvo
=
šššš =
_ Návrh technickej infraštrul‹túry, energetika a telekomunikácie
u~u4›ç_» Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP
na nepoľnohospodárske účely
M=1 2
6. Komplexný návrh k. ú. obce a výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
M=1 1
7. Širšie vzťahy, návrh záujmového územia
M=1 :
0 textovej časti :
A. Sprievodná správa
B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
1

2 880
2 880
2 880
2 880
2 880
10 000
50 000

C. Záväzná časť zmien adoplnkov ÚPN O Mníšek nad Hnilcom( Regulatívy územného
rozvoja obce)
3.2.

4.
4.1.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Grafická aj textová časť bude odovzdaná 3X v tlačenej forme a 1X na CD vo formáte pdf.

ČAS PLNENA :
Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. 3. bude vypracovaný najneskôr do 1.08. 2014.
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY :

Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy bude
999,00 Ě ( slovom I deväťstodeväťdesiatdevâť
EUR). Podkladom pre úhradu ceny
dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom.
Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od jej vystavenia.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo je zhotovitel' oprávnený
uplatniť si u objednávateľa úrok zomeškania vo výške 0,05% zdlžnej sumy za každý
i načatý deň omeškania.

zÁvEREčNĚ usTANovENlA :
Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán _
Doplňovať, menit' alebo Zrušit' túto zmluvu je možné jedine formou dodatkov
k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana
obdrží po jednom.
Všetky vzájomné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán nespomenuté
v zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

V Košiciach 1.07. 2014
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\ 1 arch. Mariana Šimková

