Obec Bukovec

ZMLUVA

O

POSKYTOVANÍ
č. 2014 - 02

SLUŽIEB

na pracovnú úlohu
MAJETKO - PRÁVNE VYSPORIADANIE POZEMKOV
DOTKNUTÝCH STAVBOU
,,KANALIZÁCIA A ČOV OBCE BUKOVEC“

Zmluva o poskytovaní služieb č. 2014 - 02
Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Zmluvné strany

Dodávateľ:
Obchodné meno:

EMDEN spol. s.r.o. Košice

Miesto podnikania:

Československej armády 14, 040 01 Košice

IČO:

46407243

DIČ:

2023372681

IČ DPH:

SK2023372681

Číslo účtu:

4014845141/7500

Konajúca prostredníctvom: Rudolf Želinský
(ďalej len ,,dodávateľ“)

a

Odberateľ:
Obchodné meno:

Obec Bukovec

Miesto podnikania:

Obecný úrad Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

IČO:

00324027

DIČ:

2021235865

IČ DPH:

SK2021235865

Číslo účtu:

19624542/0200

Konajúca prostredníctvom: Ing. Anton Vyšnický
(ďalej len ,,odberateľ“)
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Článok 1.
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ na základe dojednaných podmienok v tejto zmluve sa zaväzuje vykonať pre
odberateľa administratívne a iné potrebné záležitosti súvisiace so zabezpečením majetko právneho vysporiadania pozemkov dotknutých stavbou Bukovec – splašková kanalizácia a
ČOV:
 lustrácia listín preukazujúcich vlastnícke práva
 zabezpečenie majetko-právnej agendy spojenej s výstavbou, napr. výkup, vyvlastnenie
alebo prenájom pozemkov alebo objektov, vysporiadanie náhrad škôd, vecné bremená
a nájomné zmluvy
2. Odberateľ sa zaväzuje vyplatiť Dodávateľovi za jeho služby podľa tejto zmluvy dojednanú
odplatu.

Článok 2.
Rozsah a obsah predmetu zmluvy
1. Dodávateľ za svoju činnosť zodpovedá Odberateľovi a koná výhradne na základe jeho
pokynov a rozhodnutí.
2. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre Odberateľa všetky úkony spojené
s vybavením stavebného povolenia na predmetnej stavbe.
3. Dodávateľ je povinný pri výkone povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy
postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou.
4. Dodávateľ je povinný chrániť záujmy Odberateľa.
5. Dodávateľ je po ukončení zmluvy povinný vrátiť všetky dokumenty a iné veci, ktoré od
Odberateľa obdržal v súvislosti s výkonom svojej funkcie osobe, ktorá bola na toto
splnomocnená Odberateľom.

Článok 3.
Zodpovednosť za škodu
1. Dodávateľ je povinný informovať Odberateľa o všetkých jemu známych rizikách a škodách,
ktoré by mohli vzniknúť.
2. V prípade, že Odberateľovi vznikne v súvislosti s činnosťou Dodávateľa škoda a preukáže sa,
že Dodávateľ bol informovaný o možnosti vzniku škody a nesplnil si svoju povinnosť podľa
článku 3, ods. 1, zodpovedá Dodávateľ za vzniknuté škody v plnom rozsahu.
3. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté dodávateľmi projektovej dokumentácie, ktorá
nezodpovedá požiadavkám legislatívy a platným zákonom.
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Článok 4.
Termín plnenia a výpovedná lehota
1. Lehota dodania celého predmetu zmluvy je do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy.
2. Táto zmluva zaniká:
a. písomnou dohodou uzatvorenou medzi zmluvnými stranami
b. vypovedaním zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez udania dôvodu
c. uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená.
3. Zmluvný vzťah sa môže ukončiť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
4. Každá strana má právo zmluvu vypovedať. Výpoveď je platná a účinná dňom
preukázateľného doručenia výpovede na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví
tejto zmluvy.
5. V prípade, ak sa Odberateľ omešká s úhradou dohodnutej ceny viac ako 10 dní po lehote
splatnosti faktúry, toto konanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Článok 5.
Cena a platobné podmienky
1. Cena poskytovaných služieb je uzavretá dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2. Konečná cena poskytovaných služieb predstavuje 16 020,00 € bez DPH + 20% DPH 3 204,00 €
= 19 224,00 € s DPH a je splatná nasledovne:
a. Prvá časť preddavok vo výške 8 000,00 € do 31.1.2014
b. Po majetko-právnom vysporiadaní pozemkov dotknutých stavbou, sumu 11 224,00 € do
14 dní
c. Cena neobsahuje správne poplatky, poplatky a odvody za vyňatie z LPF, odvody za zásah
do biotopov európskeho a národného významu a iné poplatky dotknutých orgánov
štátnej správy a samosprávy v procese majetko-právneho vysporiadania pozemkov
dotknutých stavbou.
3. Dodávateľ je platcom DPH.
4. Podkladom pre úhradu služieb bude faktúra vystavená Dodávateľom.
5. Pokiaľ sa Odberateľ dostane do omeškania s úhradou splatnej faktúry, zaväzuje sa zaplatiť
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej zmluvy za každý deň omeškania.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany budú spory a rozdielne názory na veci riešiť zásadne rokovaním. V prípade,
že sa rokovaním nedohodnú, jedna zo zmluvných strán dá svoj písomný návrh. V prípade, že
druhá strana návrh neakceptuje alebo ani jedna strana nepredloží písomný návrh, zmluvné
strany sa dohodli, že vzájomné spory, ktoré medzi nimi vzniknú v právnom vzťahu z tejto
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