DODATOKČ.1
k zmluve o dielo zo dňa 15.04.2009

Zmluvné

strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DiČ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón I fax:
E-mail:

Obec Kúty
Nám. Radlinského 981,90801 Kúty
Ing. Branislav Vávra, starosta obce
OO 309 672
2021049459
Všeobecná úverová banka a.s.
1724182/0200
0346999611,
mobil - 0905 707 835
obec@kuty.sk

Zhotoviteľ:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DiČ:
IČOPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón / fax. :
Telefón / mobil
Email:

Ing. arch. Gabriel Szalay, AGS ATELIÉR
Štefana Baniča 777/2/6, 971 01 Prievidza
Ing.arch. Gabriel Szalay, vedúci ateliéru
37913867
1030021157
SK 1030021157
Slovenská sporiteľňa a.s.
0066524755/0900
046 I 543 20 80
0911 262764
ags@agsatelier.sk

Čl. I
Predmet dodatku
1.1

Zmluvné strany uzavreli dňa 15.04.2009 zmluvu o dielo na zhotovenie a dodanie projektovej
a rozpočtovej
dokumentácie
pre stavebné povolenie a realizáciu na investičnú akciu
"Revitalizácia verejného priestranstva obce Kúty - širšie centrum obce - L etapa".

1.2

Zmluvné strany sa dohodli, že v záhlaví zmluvy o dielo sa mení údaj o štatutárnom zástupcovi
objednávateľa nasledovne:
"Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Vávra, starosta obce"

1.3

Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení čl. 2 - Predmet zmluvy a znie nasledovne:

"ČL 2 PREDMET ZMLUVY
2.1. Zhotovíteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve v súlade
s operačným programom základná infraštruktúra (OPZl), opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj
vidieka zhotoví na stavbu "Revitalizácia verejného priestranstva obce Kúty - širšie
centrum obce -I. ETAPA" dielo, ktorým sa rozumie jednostupňový projekt pre stavebné
povolenie a realizáciu (RP) v súlade so schváleným Ideovým návrhom, riešenia exteriéru,
včítane položkového rozpočtu, bez projektu organizácie výstavby (POV.
Projekt bude obsahovať nasledovné stavebné objekty:
SO 01 - KOLLÁROVA ULICA ~ REKONŠTRUKCIA MK
SO 02 - ŠPORTOVÁ A ŠTÚROVA ULICA ~REKONŠTRUKCIA MK
SO 03 - ŠTÚROVA ULICA - VÝSTAVBA CHODNíKA
SO 04 - KOLLÁROVA ULICA - REKONŠTRUKCIA CHODNíKOV
SO 05 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OKOLIA PAMÄTNíKA A RADLINSKÉHO

SO
SO
SO
SO
SO

06 07 08 09 10 -

SADOVÉ ÚPRA VY OKOLIA PAMÄ TN/KA A. RADLINSKÉHO
STAVEBNÉ ÚPRAVY OKOLIA SOCHY SV. FLORIÁNA
SADOVÉ ÚPRAVY OKOLIA SÚSO$IA SV, CYRILA A METODA
SADOVÉ ÚPRAVY NA BRA TlSLAVSKEJ ULICI
ZASTÁ VKV NA $TEFÁNIKOVEJ, BRATISLAVSKEJ A KOLLÁROVEJ

ULICI

2,2. Zmluvné dielo podľa bodu 2.1. zml. pozostáva z textovej a grafickej časti v požadovanej
kvalite a rozsahu potrebnom pre prerokovanie, schválenie, projektovú prípravu, v súlade s
vyhláškou Č. 453/2000 Z.z. a zákonom Č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov v rozsahu
spracovania v súlade s prilohou Č. 3, 4 a " Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien,
projektových prác a inžinierskych činností -: R UNIKA - 2009 v primeranom rozsahu. Dielo
bude zhotovené a expedované v šiestich kompletných sadách.
2.3. Súčasťou diela nie je zhotovenie;
_podkladu pre zisťovacie konanie v zmysle zák. Č. 127/1994 v znení neskorších predpisov,
jeho prerokovanie,
- podrobné domeranie výškopisu a po/ohopísu inžinierskych sietí,
- vypracovanie dokumentácie pOdmieňujúcich investícií,
_riešenie majetkovoprávnych vzťahova identifikácia parciel a ich vlastníkov,

a

2.4. Objednávate/' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutý honorér - cenu a poskytne zhotovite/'ovi dohodnuté spolupôsobenie.
2.5. Predmet zmluvy, t.j. celé zhotovené dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do doby úhrady
up/ného honoráru t.j. ceny diela."
1.4

Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení čl. 3 - Termín zhotovenia a znie nasledovne:
"ČL. 3 TERMíN ZHOTOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovite/' odovzdá dielo objednávate/'ovi v termíne do
20.08.2009."

1.5

Objednávatel' a zhotoviteľ sa dohodli, že v čl. 4 - Honorár - cena za dielo sa mení bod 4.1
a znie nasledovne:
,,4.1. Honorár tj. cena za zhotovenie diela v zmysle bodu 2.1. zml. je stanovený na základe
kalkulácie výkonov percentuálnym podielom zo započítatel'ných nákladov na
základe "Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien, projektových prác a inžinierskych
činností «: R UNIKA - 2009.
Cena je určená dohodou v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách, jeho
vykonávacou vyhláškou Č. 87/1996 Z.«. a opatrením MF SR Č. R-12/99,
ktorým sa mení
výmer MF SR Č. R-1/96 v znení neskorších predpisov a prílohy Č. 2 k výmere MF SR Č. R3/1996. Cena je navrhovaná pevná pre navrhovaný obsah a rozsah prác.
Honorár - cena celkom bez DPH
,
,
···
17 000,- EUR
DPH
,................
3230,- EUR
Cena celkom za dielo vrátane DPH
····.... 20 230,· EUR
Informatívna cena celkom za dielo vrátane DPH
609449,- Sk"

1.6

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. 5 - Fakturácia a úhrada sa mení bod 5.1 a znie takto:
,,5.1. Fakturácia honoráru, t.j. ceny za dielo podl'a bodu 2.1. zmluv)bude vykonaná v termíne
po odovzdanf diela, vymedzeného predmetom zmluvy zhotovítel'om a prevzatí
objednávate/'om. "

1.7

Objednávateľ a zhotovíteľ sa dohodli, že v čl. 8 - Osobitné dohodnutia sa doplňajú nové body
8.11,8.12 a 8.13, ktoré znejú nasledovne:

/

I

I

,I

.8.11 Vzhľadom k tomu. že realizácía diela bude financovaná z nenávratného finančného
príspevku, ktorý bol objednávateľovi schválený z prostriedkov Európskej úníe, Regionálny
operačný program, priorítná os 4. Regenerácia state; zhotovítef sa zaväzuje strpieť výkon
kontroly / auditu súvisiaceho s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy (dodávaným tovarom,
prácami a službami) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. Z2214012035201, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12
Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prlspevku
a poskytnúť im všetku potrebnú súčlnnost~
8.12 Osobami oprávnenými na výkon kontroly / auditu podľa bodu 1 tohto článku zmluvy sú
najma:
a) poskytovateľ nenávratného finančného prlspevku podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného prlspevku Č. Z2214012035201 a nim poverené osoby.
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
c) Najvyšši kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly. certífíkaéný orgán a nimi
poverené osoby.
d) orgán auditu. jeho spolupracujúce orgány a ními poverené osoby.
e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
f) osoby prizvaná orgánmi uvedenými v pism. a) až d) v súlade s prislušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
8.13 Zhotoviter vyhlasuje, ie ho objednávateľ riadne oboznámil so znenim Zmluvy o poskytnutí
nenávratného
finančného
prlspevku
Č.
Z2214012035201
a Všeobecnými zmluvnými
podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prispevku. ktoré sú prHohou Č. 1
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného pr!spevku Č. Z2214012035201."
1.8.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Záverečné

Čl. It
ustanovenia

dodatku

1.1

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na Internetovej stránke objednávateľa, t.j. obce Kúty.

1.2

Dodatok sa vyhotovuje
dvoch vyhotoveniach.

1.3

Zmluvné strany vyhlasujú. že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok. text dodatku si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli,
na znak čoho ho podpisujú.

v štyroch

rovnopisoch. pričom každá zo zmluvných strán obdrži po

