ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Ing. Ľubomír Dömény

(ďalej len „Dodávateľ“ a tiež ako „zmluvná strana“)
a
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:

bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
Zastúpená:

Obec Veľké Dvorníky
Hlavná ulica 190/16, 929 01, Veľké Dvorníky
00305375
2021129957
VÚB Dunajská Streda

18522122/0200
SK04 0200 0000 0000 1852 2122
PhDr. Ján Ürögi, starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“ a tiež ako „zmluvná strana“)

I.
Predmet zmluvy
1.

Dodávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že bude zariaďovať za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve pre objednávateľa a v jeho mene a na jeho účet inžinierske činnosti týkajúce sa projektu
objednávateľa v oblasti výstavby projektu Zateplenie a výmena strešnej krytiny na budove kostola (ďalej
tiež iba „projekt“)
Činnosti podľa tejto zmluvy zahŕňajú:
a) Občasný stavebný dozor v období od 26.07.2017 do 31.10.2017
a objednávateľ sa zaväzuje mu za tieto činnosti zaplatiť odmenu vo výške, v lehote a za podmienok
špecifikovaných v tejto zmluve.

2.

Dodávateľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý vykonávať pre objednávateľa všetky úkony spojené so
zariadením činností podľa tejto zmluvy, ako aj zariadiť ich realizáciu v súlade so všetkými dotknutými
právnymi predpismi, že má za účelom takéhoto riadneho zabezpečenia realizácie činností potrebné
vzdelanie a v prípadoch, kedy sa na výkon takýchto činností vyžadujú platné osvedčenia, oprávnenia,
povolenia, tak mu takéto boli príslušnými orgánmi vydané a sú platné.

3.

V prípade, ak bude zariadenie niektorej z činností podľa tejto zmluvy vyžadovať uskutočnenie úkonov
v mene objednávateľa, udelí objednávateľ dodávateľovi včas písomnú plnú moc, a to v rozsahu
potrebnom na jej zariadenie.
Pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy bude dodávateľ komunikovať so zástupcami objednávateľa určenými
objednávateľom.

4.
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5.
6.

Dodávateľ bude vykonávať činnosti občasného stavebného dozoru sám, alebo prostredníctvo svojich
spolupracovníkov.
Objednávateľ sa zaväzauje poskytovať dodávateľovi pri jeho činnosti maximálnu súčinnosť.

II.
Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonávanie činností podľa tejto zmluvy vzniká dodávateľovi nárok na
odmenu vo výške:
500,00 € (slovom päťsto eur nula centov)
2.

Odmenu podľa predchádzajúceho odseku sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi do 15 dní od
ukončenia činnosti tzn. do 15.11.2017 a obdržania faktúry vystavenej dodávateľom. Lehota splatnosti
faktúr je 14 dní od doručenia.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Dodávateľ bude pri zabezpečovaní činnosti podľa čl. I tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

2.

Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a
ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. Od pokynov objednávateľa sa môže dodávateľ
odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a dodávateľ nemôže včas dostať jeho
súhlas.

3.

Zmluvné strany sa zhodli, že zodpovednosť za riadne a včasné prevedenie stavebného diela je záväzok
zhotoviteľa
stavby
s ktorým
ma
objednávateľ
uzatvorenú
zmluvu
o dielo.

4.

Dodávateľ – stavebný dozor nenenesie zodpovednosť za činnosti zhotoviteľa stavby vykonané počas jeho
neprítomnosti.

5.

6.

Činnosti podľa tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje vykonávať vo vlastných prietoroch a na mieste výstavby
projektu objednávateľa. Dodávateľa je oprávnený zvoliť si individuálny interval nepravidelných návštev
staveniska. Objednávateľ povinný dodávateľovi umožniť užívanie priestorov na mieste stavby nutných pre
výkon činností dodávateľa (zariadenú unimobunku) s pripojením na elektrickú sieť, vykurovaním
a osvetlením.
V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom a na
vyzvanie poskytne súčinnosť pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení
a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne
dodávateľovi v primeranej lehote od jej vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa
bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
IV.
Doba platnosti zmluvy, skončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15.11.2017.
2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa končí:
(a)
písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu určenému v dohode,
(b)
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac.
3. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola doručená
druhej zmluvnej strane.
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V.
Osobitné ustanovenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky údaje a podrobné informácie, ktoré získa v spojitosti so zariaďovaním
činností podľa tejto zmluvy, bude uchovávať v prísnej tajnosti a nesprístupní ich tretím osobám, pokiaľ mu
nebude na takéto sprístupnenie udelený výslovný súhlas objednávateľa a bude ich využívať len na účel
plnenia svojich povinností v zmysle tejto zmluvy alebo pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Ustanovenie
tohto odseku zostáva v platnosti aj po zániku tejto zmluvy.
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma účastníkmi.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovení § 47 ods. 1 a
§ 47 ods. 2 a ods.4 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe
k ustanoveniu § 44 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom. Zmeny a doplnenia k nej
je možné vykonať len po vzájomnom odsúhlasení oboma účastníkmi formou písomných dodatkov.
5. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane z akéhokoľvek dôvodu celkom alebo z časti neplatným, nemá
táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V takomto prípade sa obe zmluvné strany
bezodkladne po tom, čo sa niektoré z ustanovení resp. celá zmluva stane neplatnou, zaväzujú vyvinúť
maximálne úsilie k tomu, aby boli neplatné ustanovenia nahradené novými, ktoré v čo najväčšej miere
zodpovedajú hospodárskemu účelu sledovanému neplatnými ustanoveniami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli. Jej obsah zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli. Neuzavreli ju v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú.
Vo Veľkých Dvorníkoch dňa 25.07.2017

Vo Veľkých Dvorníkoch dňa 25.07.2017

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....................................................
PhDr. Ján Ürögi, starosta
obec Veľké Dvorníky

.........................................................
Ing. Ľubomír Dömény
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