Zmluva o poskytnutí služby č.04/2017
Uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Lošonec
Obec Lošonec
Obecný úrad Lošonec, Lošonec 62
919 04 Lošonec
00682292
2021147733
Mgr. Juraj Rábara, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ:
Názov: ARCH 71 s.r.o.
Sídlo: Rozvodná 1. Bratislava –mestská časť Nové Mesto 831 01
Zapísaný: 13.04.2016
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvy: Ing. arch. Martin Kubovský - konateľ s.r.o.
vo veciach technických: Ing. arch. Martin Kubovský - konateľ s.r.o.
IČO: 50 264 192
DIČ: 21 202 257 458
IČ DPH: s.r.o. nie je platcom DPH
Tel./Fax číslo: tel. kontakt: 0903650096
Mail: mk71@centrum.sk
(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok II.
Predmet plnenia
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť predmet zákazky: „Obnova
verejných priestranstiev“ - spracovanie dokumentácie. Predmet zákazky bude
financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov environmentálneho
fondu SR - Program obnovy dediny 2017.
2.2 Rozsah zmluvy je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu služby podľa článku IV.
Článok III.
Čas a miesto plnenia

3.1 Termín plnenia predmetu tejto zmluvy je 3,5 mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy.
3.2 Miestom plnenia zmluvy bude kat. územie obce Lošonec.

Článok IV.
Cena služby
4.1 Cena služby je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v sume:
Cena celkom:
5.350,00 EUR
(slovom: Päťtisíctristopäťťesiať €).
4.2 V cene služby sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa, ktoré mu vzniknú pri
vykonávaní služby podľa čl. II. ods. 2.1 tejto zmluvy. Poskytovateľ záväzne prehlasuje, že
cena uvedená v tejto zmluve je konečná, predmet zmluvy zabezpečí v požadovanej kvalite
a v ponúknutej cene.
4.3 K zmene ceny môže dôjsť :
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu poskytnutia
služby a nebolo možné s nimi uvažovať pred začatím poskytnutia
pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom
v prípade zmeny sadzby DPH a iných právnych predpisoch

4.4 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
Článok V.
Platobné podmienky
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu za službu podľa čl. IV. ods. 4.1.
5.2 Objednávateľ zaplatí cenu za službu na základe odsúhlasenej faktúry poskytovateľa po
odovzdaní predmetu zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia
Objednávateľovi.
5.3. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení
neskorších predpisov a číslo tejto zmluvy. Faktúry budú predkladané objednávateľovi
v šiestich vyhotoveniach. V prípade jej neúplnosti, alebo nesprávnosti ju objednávateľ
môže poskytovateľovi vrátiť na opravu. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová
lehota splatnosti tejto faktúry.
5.4. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedený
v tejto zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň
lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
5.5. Pohľadávky poskytovateľa voči objednávateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez
písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa.
Článok VI.
Podmienky poskytnutia služby
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá poskytovateľovi pred začatím služby všetky
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potrebné dokumenty k začatiu vykonávania služby.
6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že je oprávnený vykonávať činnosť podľa čl. II. tejto zmluvy,
a že je pre ňu v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať
službu podľa tejto zmluvy riadne a včas, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky.
6.3 Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich
odstránenia.
Článok VII.
Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
7.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty,
výmery, hmotnosti budú označené v slovenskom jazyku.
7.2

Poskytovateľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že
neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

7.3

Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo
zmluvy na tretiu osobu.

7.4

Obidve zmluvné stany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že poskytovateľ nedodrží lehotu uvedenú v článku III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zákazky za
každý, aj začatý deň omeškania.
8.2

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je poskytovateľ oprávnený
požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
Článok IX.
Náhrada škody

9.1 Poskytovateľ zodpovedá za škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pre
prípad meškania s dodaním predmetu zmluvy voči zmluvne dohodnutému termínu
plnenia, pričom zmluva a zmluvne dohodnuté podmienky zostávajú v platnosti aj pri
uplatnenej náhrade škody zo strany objednávateľa.
9.2 Poskytovateľ na základe žiadosti Objednávateľa bezodkladne a na vlastné náklady
napraví všetky nedostatky a chyby v poskytovanej službe v prípade, že poskytovateľ
alebo jeho odborníci si neplnia riadne svoje zmluvné záväzky.
Článok X.
Riešenie sporov
10.1 Na riešenie sporov zmluvných strán sú určené príslušné súdy Slovenskej republiky.
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Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1 Táto zmluva zaniká:
11.1.1 Písomnou dohodou zmluvných strán.
11.1.2 Písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo
v Obchodnom zákonníku.
11.2 Dohoda o ukončení platnosti tejto zmluvy musí byť vyhotovená v písomnej forme, inak
je neplatná.
11.3 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka. Poskytovateľovi prináleží náhrada iba za skutočne poskytnuté
služby.
11.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľ mešká so splnením
zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne
uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
11.6 Objednávateľ je povinný poskytovateľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov
a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po
vyúčtovaní s náhradným poskytovateľom.
11.7 Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné
povinnosti a tým poskytovateľovi znemožní poskytovanie služby. Musí však vyzvať
objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom
termíne od zmluvy odstúpi.
11.8 Uskutočnené služby a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú
podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
11.9 Zmeny a doplnky zmluvy je možné vykonávať iba písomnými číslovanými dodatkami
podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
11.10 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
11.11 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží poskytovateľ
a štyri objednávateľ.
11.12 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán. Účinnosť nadobudne s prihliadnutím na zákon č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov a v súlade
s § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni
jej uverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Lošonci, dňa 25.05 2017
Objednávateľ: Obec Lošonec
v zastúpení Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

v.r.
.....................................................

V Bratislave, dňa 25.05. 2017
Poskytovateľ: ARCH 71 s.r.o.
Ing. arch. Martin Kubovský
konateľ. s.r.o.

v.r.
.........................................................
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