Zmluva o poskytovaní služieb
Č. 268/2011/OVS
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
378 08 427
202 162 66 95
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Dexia banka, pobočka Žilina
0360361117/5600

IČO:
DIČ:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
- číslo účtu:
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach
Ing. Juraj Blanár, predseda
- realizačných veciach Mgr. Ján Jarošík, riaditeľ odboru vnútornej správy; Mgr. Vladimír Dostál,
vedúci odd. I a VO; Ing. Martin Káčer a Ing. Zuzana Franková, pracovníci
odd. I a VO
Telefón:
041/5032 407, 436, 437, 438
Fax:
041/5032 431
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)
a
1.2 Poskytovateľ:

Ing. arch. Milan Marček
Sasinkova 11
036 01, Martin
IČO:
33926689
Zastúpenie:
Ing. arch. Milan Marček
Kontaktná osoba:
Ing. arch. Milan Marček
DIČ:
1021886745
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:
0061355980/0900
Telefón/Fax:
0907833326
Registrácia:
v registri MK SR pod číslom: 213, ako osoba s osobitnou odbornou
spôsobilosťou na výkon architektonicko-historického výskumu,
v registri Slovenskej komory architektov pod číslom: 0811 AA ako
autorizovaný architekt
( ďalej v texte zmluvy len ako „poskytovateľ“)

II.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom a účelom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi
zabezpečenie dodávky špeciálnej služby a to:
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Architektonicko-historický výskum v exteriéri a interiéri so zameraním skutkového stavu
objektu (okrem už zameraného krovu) národnej kultúrnej pamiatky „Škola lesnícka“
evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – register nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok pod číslom 320/1 (ďalej len „NKP“), s. č. 71 , stojacej na parcele č. 58/1,
evidovanej na LV č. 826 v KN Liptovský Mikuláš,
podľa podmienok určených v Rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Žiline (ďalej len KPÚ)
č.ZA-08/1283-02/STE.
Objednávateľ sa uchádza o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na
úhradu vyššie uvedeného výskumu v rámci programu Ministerstva kultúry SR „Obnov si svoj
dom“ (ďalej len „Program“).
2.2 Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje objednávateľovi poskytnúť túto špeciálnu
službu:
1. Architektonicko-historický výskum v exteriéri aj interiéri NKP vrátane vypracovania
dokumentácie z výskumu v 3 tlačených vyhotoveniach + CD (v rozsahu podľa §8 Vyhlášky
MKSR č.253/2010 Z.z. ), z ktorých bude jedno vyhotovenie zaslané poskytovateľom na
Pamiatkový úrad v Bratislave, za účelom vydania stanoviska k výsledkom výskumu (v zmysle
§7 ods.5 Vyhlášky MKSR č.253/2010 Z.z. ). Poskytovateľ predloží objednávateľovi spolu
s predmetom diela aj zápisnicu o ukončení výskumu, spísanú s Krajským pamiatkovým
úradom v Žiline.
2. Zameranie skutkového stavu objektu v 5 tlačených vyhotoveniach (okrem už zameraného
krovu celého objektu )
(ďalej len „služba“).
2.3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť poskytovateľovi:
1. potrebné podkladové písomnosti (najmä Výpis z listu vlastníctva, Kópiu z mapy KN,
Rozhodnutia KPÚ a pod.)
2. zameranie skutkového stavu celého krovu objektu (v papierovej aj digitálnej forme).
3. Súčinnosť pri vykonávaní predmetu zmluvy po dohode so správcom objektu, zabezpečenie
vstupu do objektu a pod.

III.
Termín plnenia
3.1 Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť službu uvedenú v Čl. II tejto zmluvy
od dátumu účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 31.8.2011.

IV.
Miesto plnenia
4.1 Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je budova NKP v Liptovskom Hrádku, SOŠ drevárska, ul. Pod
Lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok.

V.
Cena a platobné podmienky
5.1 Cena za poskytovanú službu, podľa cenovej ponuky zo dňa 02.02.2011 predstavuje sumu:
1. za službu podľa čl. II, bodu 2.2, ods.1
- 4.650,- €
- (slovom: štyritisícšesťstopäťdesiat Eur nula Eurocentov).
- poskytovateľ nie je platca DPH.
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2. za službu podľa čl. II, bodu 2.2, ods.2
- 1.250,- €
- (slovom: tisícdvestopäťdesiat Eur nula Eurocentov).
- poskytovateľ nie je platca DPH.
(v prípade nedodania zamerania krovu celého objektu v papierovej aj digitálnej forme
poskytovateľovi objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy, je možné dodatkom č.1 k tejto
zmluve rozšíriť predmet zmluvy aj o zameranie krovu, čo však zvýši cenu v ods.2 tohto bodu, o
150,- €)
5.2 Cena podľa bodu 5.1 je maximálna. V cene dohodnutej podľa bodu 5.1 tohto článku sú zahrnuté
v zmysle zákona o cenách (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) všetky
náklady poskytovateľa, spojené s dodávkou predmetu zmluvy.
5.3 Dohodnutá cena vychádza z ponuky poskytovateľa podľa podrobnej špecifikácie a kalkulácie
ceny predmetu zmluvy, uvedenej v cenovej ponuke zo dňa 02.02.2011 v štruktúre jednotkovej
ceny a celkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t. j. vrátane DPH.
5.4 Splatnosť faktúry je 90 dní od dátumu predloženia faktúry poskytovateľom.

5.5 V prípade, že sa poskytovateľ omešká s plnením ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy
alebo nesplní niektorú povinnosť podľa Čl. II tejto zmluvy a toto omeškanie alebo nesplnenie
povinnosti môže spôsobiť zmarenie účelu tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú
pokutu vo výške 15% z celkovej odmeny poskytovateľa podľa Čl. IV tejto zmluvy. Objednávateľ
nemá právo na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety, ak neposkytol poskytovateľovi
riadne a včas potrebnú súčinnosť podľa tejto zmluvy a jej prílohy.

VI.
Povinnosti poskytovateľa a objednávateľa
6.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu podľa tejto zmluvy
ako aj sprostredkovať všetky potrebné informácie súvisiace s predmetom zmluvy v termíne
podľa čl. III a v rozsahu definovanom v čl. II, bod 2.2 tejto zmluvy.
6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať termín uvedený v čl. III. tejto zmluvy. V prípade, že
poskytovateľ nedodrží dohodnutý termín a znemožní tak riadne plnenie povinností zo strany
objednávateľa, má objednávateľ nárok na vyplatenie pomernej časti z ceny za služby v zmysle čl.
V tejto zmluvy, ktorá zodpovedá skutočne vynaloženým nákladom za vykonané služby.
6.3 Poskytovateľ predloží objednávateľovi na schválenie predmet zmluvy minimálne 7 dní pred jeho
konečným vyhotovením, aby mohol včas vykonať drobné úpravy, ktoré objednávateľovi vyplynú
z podmienok Programu. Drobnými úpravami sa rozumie úprava textu a uvedenie loga
poskytovateľa dotácie a objednávateľa, nie zmena rozsahu predmetu zmluvy podľa čl. II.
6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku I.
tejto zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
6.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že o zmene všetkých skutočností súvisiacich s poskytovaním služby
podľa tejto zmluvy bude informovať poskytovateľa a prevezme dokončený predmet zmluvy
podľa čl. II, bod 2.2 v dohodnutom mieste plnenia záväzku, najneskôr v posledný deň termínu
plnenia a zaplatí za službu poskytovateľovi cenu podľa čl. V, bodu 5.1 tejto zmluvy.

VII.
Ďalšie dojednania
7.1 Za porušenie zmluvných povinností zo strany poskytovateľa sa považuje najmä:

a) nedodržanie požadovaného rozsahu a kvality poskytnutej služby,
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b) porušenie povinností uvedených v tejto zmluve.
7.2 Porušenie povinností uvedené v bode 7.1 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom
objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda
účinky dňom jeho doručenia poskytovateľovi.
7.3 Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia povinností objednávateľa
uvedených v článku II., bod 2.3. a článku VI., bod 6.5 tejto zmluvy.

VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1 Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe dohody
oboch zmluvných strán.
8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši
zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušného súdu
v SR.
8.3 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch s platnosťou originálu, pričom štyri exempláre si
ponecháva objednávateľ a jeden exemplár si ponecháva poskytovateľ služby.
8.4 Ostatné skutočnosti neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja.
Bez zverejnenia sú účinné tie ustanovenia zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa
zákona o slobode informácií nesprístupňuje.
8.6 Prílohy k tejto zmluve: č.1 – cenová ponuka poskytovateľa
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Žiline dňa ............... 2011

V Žiline dňa ............... 2011

...................................
Ing. Juraj Blanár
Predseda
Žilinského samosprávneho kraja

......................................
Ing. arch. Milan Marček
Autorizovaný architekt
Slovenskej komory architektov
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