Zmluva o dielo
Č. 73/2021
uzavretá v súlade s ust. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 00332194, DIČ: .2020741294
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.4322035001/5600
V zastúpení: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka
Kontakt /mobil, mail): ocuzteplica@slovanet.sk, 0905289274
a
Zhotoviteľ :

ateliér HAPLUS, s.r.o.
Záhradná a krajinná architektúra
Adresa: Pribinova 686/1, 078 01 Sečovce
IČO: 47 665 424, DIČ: 2024031724
V zastúpení: Ing. Adrián Hrinda
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN SK51 1100 0000 0029 2090 7915
Kontakt /mobil, mail/: +421907622232, mail: info@atelierhaplus.sk
Článok 1.
Predmet zmluvy

1/ Predmetom tejto zmluvy je výkon autorského dozoru projektu: „Revitalizácia sadových úprav“
v obci Zemplínska Teplica.
2/ Predmet plnenia výkonu autorského dozoru (AD):
-

dohľad pri príprave a výsadbe zelene

-

riešenie požiadaviek a technických problémov súvisiacich s realizáciou projektu počas doby
jej výstavby
Článok 2.
Čas plnenia

1/ Uvedené práce v čl. 1 tejto zmluvy bude Zhotoviteľ vykonávať pre Objednávateľa, na
pozemku parc. reg. CKN č. 278/8, 278/14 v kat. území obce Zemplínska Teplica v lehote do 20. 10.
2021, podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie zmluvnými stranami. Autorský dozor bude
vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby a vždy na základe výzvy
objednávateľa.
2/ Odovzdania prác – (napr. ukončenia konkrétnej činnosti sadových úprav a pod.) sa zúčastní
Objednávateľ a Zhotoviteľ, do dvoch kalendárnych dní od ukončenia prác.

3/ Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene. Objednávateľ je oboznámený s výškou
rozpočtovej dokumentácie pred podpisom tejto zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy je PRÍLOHA č.1 –
odsúhlasená rozpočtová dokumentácia s podpismi zmluvných strán.
Článok 3.
Cena za dielo
1/ Cena za predmet zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v sume 80,00 Eur bez DPH.
2/ Fakturáciu Zhotoviteľ vykoná po ukončení prác a odovzdaní projektu. Objednávateľ uhradí
celú fakturovanú sumu do 14 dní od doručenia, na účet Zhotoviteľa, ak sa nedohodnú inak. Zhotoviteľ
je platcom DPH.
Článok 4.
Záverečné ustanovenia
1/ Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
2/ Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3/ Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po uzavretí tejto zmluvy, každá zmluvná
strana prevezme jedno vyhotovenie.
5/ Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej a vážnej vôle, nikým
nenútení, a na znak súhlasu s jej obsahom, ju vlastnoručne podpisujú.
V Zemplínskej Teplici dňa 06. 09. 2021

....................................................
Objednávateľ

....................................................
Zhotoviteľ

