ZMLUVA O DIELO
Č. PB-0l/2015

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
Čl. I

Zmluvné strany
Objednávateľ:
sídlo:
v zastúpení p.
IČO:

mč:
Zhotoviteľ:
sídlo:
kontakt. adresa:
registrácia:
v zastúpení
IČO:

mč:
Bankové spojenie:

Obec Horný Bar
930 33 Horný Bar Č. 184
Štefan 'Bodó, starosta
00305421
2021130012
Ekoplán, s.r.o.
Budatínska 10, 851 06 Bratislava
Dunajská 27, 931 01 Šamorín
v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka
doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ
47021918
2023702747
4017616352/7500 (IBAN: SK2875000000004017616352)

Č.

87468/B

Čl. II

Predmet zmluvy
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok
a) zhotoviteľa, že vytvorí dielo podľa čl. III a odovzdá ho objednávateľovi
b) objednávateľa, že zhotovené dielo prevezme dňom jeho vyhotovenia a zaplatí zaň
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V
Čl. III

Dielo
(1) Dielom je spracovanie:
a) Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Bar na roky 2015 - 2020 v súlade
so zákonom Č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona Č. 309/2014 Z.z.
a v súlade s metodikou na vypracovanie PHSR (v 1.1 zo dňa 31.7.2014).
b) Hodnotenia doterajšieho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
(2) Program hospodárskeho
a) Úvod
b) Analytická časť
c) Strategická časť
d) Programová časť
e) Realizačná časť
f) Finančná časť
g) Záver
h) Prílohy

a sociálneho rozvoja obce bude spracovaný v rozsahu:

(3) Zhotoviteľ dodá v 2 tlačených vyhotoveniach a na 2 CD-nosičoch vo formáte pdf.
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Čl. IV
Doba vykonávania

diela

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo dodá do 12.06.2015.

,

Čl. V
Cena a platobné podmienky
(1) Cena za spracovanie programu hospodárskeho
(2) Cena za spracovanie hodnotenia

a sociálneho rozvoja obce je 500 Eur.

doterajšieho programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja obce

je 150 Eur.
(3) Zhotoviteľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
(4) Cena je splatná po odovzdaní jednotlivých častí diela.
(5) Platba prebehne na základe faktúry zhotoviteľa do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
(1) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
(2) Platne uzatvorená zmluva nadobúda účinnosť dňom po zverejnení zmluvy na webstránke
objednávateľa a po podpise oboma zmluvnými stranami.
(3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.
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