
ZMLUVA O DlELO Č. 15
Uzavretá podl‘a ~ 536 zákona NR SR č.5131199l Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (d‘alej len „Obchodný zákonník“)
(d‘alej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.Objednávatel‘
Názov: Obec Beladice
Sídlo: Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Zastúpený: PhDr. Záčik Mário, starosta obce
Bankové spojenie: VUB BANKA pob. Zlaté Moravce
IBAN: SK6S 0200 0000 0000 2392 9162
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
(d‘alej len „Objednávateľ“)

2.ZhotoviteI‘~
Meno: Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA-Architektonický ateliér
Adresa: Farská I

94901 Nitra
Zastúpený: Ing. arch. Peter Mizia
Splnomocnený zástupca Ing. arch. Peter Mizia
IČO: 32762151
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
~ účtu:
Tel:
Mail:
(d‘alej len „Zhotovitel“)

(Objednávatel‘ a Zhotovitel‘ d‘alej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II.
PreamkuIa

1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom podl‘a *117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
na predmet zákazky s názvom: „Spracovanie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce
Beladice“.

Článok III.
Predmet zmluvy, rozsah diela

1. Zhotovitel‘ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosf riadne a včas zhotoviť pre
Objednávateľa dielo podl‘a Zmluvy a Objednávatel‘ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo bez vád
a nedorobkov prevziaf a zaplatif zaň cenu podl‘a Zmluvy.

2. Predmetom Zmluvy je zhotovenie alebo vykonanie diela, služieb a prác „Spracovanie zmien a
doplnkov Č. 2 územného plánu obce Beladice“ (d‘alej len „Dielo“), ktoré bude vypracované
v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d‘alej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky MŽP SR
Č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (d‘alej len



„Vyhláška“) a podl‘a cenovej ponuky Zhotovitel‘a zo dňa 09.09.2022, ktorá tvorí prílohu Č. I
Zmluvy.

3. Pre účely zhotovenia Diela je riešeným územím celé katastrálne územie obce Beladice. Základné
údaje k riešenému územiu sú: Obec Beladice sa skladá z k.ú. Beladice, kú. Pustý Chotár, kú.
Veľké Chrašťany, k.ú. Malé Chrašťany a k.ú. Čakýň. Celková výmera katastrálneho územia je
2240,8 ha, počet obyvatel‘ov 1672. Územný plán obce Beladice je zverejnený na internetovej
stránke obce: htt s://www.obecbeladice.sk/uzemn - lan obce/

4. Dielo vyhotoví Zhotovitel‘ v nasledovnom rozsahu:
- Návrh zmien a doplnkov Č. 2 ÚPN obce Beladice, vrátane spoluúčasti na prerokovaniach návrhu
zmien a doplnkov ÚPN obce Beladice (vyhodnotenie pripomienkového konania, zapracovanie
pripomienok do dokumentácie a vypracovanie dokumentácie pre *25 stavebného zákona),
- Vypracovanie čistopisu Zmien a doplnkov Č. 2 UPN obce Beladice.

Pri rozvoji obce podl‘a aktualizovanej dokumentácií půjde predovšetkým o vytvorenie územných
podmienok bytovej výstavby:
- v návrhovom období vytvorif podmienky pre realizáciu nových bytov v rodinnej

zástavbe vidieckeho sídla - IBV;
- v návrhovom období vytvoriť podmienky pre realizáciu nových bytov v komplexnej

hromadnej bytovej zástavbe - HBV;
- pre potreby, ktoré treba očakávat‘ v súvislosti s tvorbou nových domácností

a mladých rodín, ktoré budú mať ambície na vlastný byt;
- pre požiadavky bývajúcich občanov na zmenu kvalitatívneho resp. veľkostného

štandardu bytov, ktoré můžu byť riešené tak prestavbou jestvujúceho objektového fondu,
ako aj formou novej výstavby;

- ako ponuku pre výstavbu rodinných domov pre obyvatel‘ov zo širšieho územia
regiónu, ktorí majú (resp. budú mať ponuku) v obci nové pracovné podmienky, resp.
majú ambície bývať vo vidieckom prostredí.

5. Dodávateľ je povinný v rámci plnenia predmetu zákazky poskytnúť verejnému obstarávatel‘ovi
súčinnost‘/spoluprácul podporu pri rokovaniach s tretím subjektom (vrátane dotknutých orgánov),
pri prerokovaniach dokumentov s verejnosťou a dotknutými orgánmi, v obecnom zastupitel‘stve
obce Beladice, vyhodnocovaní vznesených pripomienokl námietok a pod., a ich dorokovaní (d‘alej
len „Súčinnosť“).

6. Miestom realizácie diela je sídlo Zhotoviteľa a sídlo Objednávatel‘a a ďalšie miesta, v ktorých
bude potrebné poskytnúf Súčinnosf.

7. Zhotovitel‘ vykoná a dokončí Dielo v súlade s touto Zmluvou. Zhotovitel‘ zaisťuje všetky d‘alšie
plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie Diela, ako je definované v Zmluve. V priebehu
plnenia Zmluvy bude Zhotoviteľ konzultovať Dielo a jeho riešenie s Objednávateľom.

8. Dielo bude odovzdané Objednávatel‘ovi Po častiach, tak akoje uvedené v článku VI. tejto Zmluvy.
9. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou Diela. V Diele sú

tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré neboli výslovne uvedené v dokumentácii pre výber
Zhotovitel‘a Diela (t.j. vrátane výzvy na predkladanie ponúk k Dielu ajej príloh), alebo ostatných
súčastiach Zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých
Zhotovitel‘ vedel alebo vedief mal alebo mohol.

10. Zhotovitel‘ je povinný zostaviť za účelom realizácie Diela riešitel‘ský kolektív, a to tak, aby tvoril
komplexné profesijné zastúpenie pre spracované oblastí, predovšetkým: urbanizmus, architektúra,
doprava, životné prostredie, ochrana prírody a krajiny zeleň, technická vybavenosť, vodné
hospodárstvo, energetika, nakladanie s odpadmi, demografia a sociálna infraštruktúra, urbanistická
ekonómia, digitálne spracovanie. Organigram s uvedením osób riešitel‘ského kolektívu podl‘a
predchádzajúcej vety je Zhotovitel‘ povinný predložif Objednávatel‘ovi do 10 kalendámych dní od
uzatvorenia tejto Zmluvy.



Článok IV.
Termín odovzdania a dodania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stupeň návrh najneskór do 90 dní od podpisu tejto Zmluvy (d‘alej
len „ Termín realizácie Prác“).Stupeň čistopis bude vykonaný do ‚0 dní od doručenia oznámenia
o schválení ZAD č.2 ÚPN obce Beladice obecným zastupitel‘stvom Beladice.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúf Súčinnosť v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávatel‘a
a v lehote určenej Objednávatel‘om (d‘alej len „ Pokyn“). Pokyn oznámi Objednávateľ
zhotoviteľovi najmenej 48 hodín vopred pred samotnou potrebou poskytnutia Súčinnosti
a Zhotovitel‘ poskytne Súčinnosť v termíne alebo v lehote určenej v Pokyne Objednávatel‘a
(závislosti od relevancie). Termín alebo lehota, v ktorej Objednávateľ požaduje poskytnúť
Súčinnosť musí byť primeraná a technicky umožnif Zhotovitel‘ovi jej poskytnutie.

Článok V.
Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby
nevyhnuté za účelom riadneho vykonania Diela.

2. Cena za Dielo je dohodnutá ako maximálna cena vo výške 18 960 €s DPH, pričom Cena za Dielo
je členená a pozostáva z položiek Diela uvedených v prílohe Č. I Zmluvy. Rozsah skutočne
vykonaného Diela bude potvrdený v zisťovacích protokoloch spísaných podľa článku VI. Bod 5.
tohto článku Zmluvy.

3. Všetky náklady Zhotovitel‘a na realizáciu Diela, vrátane všetkých nákladov, ktoré priamo alebo
nepriamo súvisia s Dielom a náklady Zhotovitel‘a súvisiace $ plnením si povinností podl‘a Zmluvy,
sú zhrnuté v Cene za Dielo. V Cene za Dielo je uvedený počet vyhotovení v rozsahu podľa článku
VI. Zmluvy. Cena za sady podľa požiadaviek Objednávatel‘a nad dohodnutý počet bude určená na
základe skutočných nákladov za kopírovacie služby a adjustačně práce.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na zaplatenie príslušnej časti Ceny za Dielo za dodanie
jednotlivých častí Diela vznikne Zhotovitel‘ovi Po ich odovzdaní Objednávateľovi. Za týmto
účelom je Zhotovitel‘ oprávnený predložiť Objednávatel‘ovi aj Čiastočnú fakturáciu za
vypracovanie a odovzdanie jednotlivých Častí Diela.

5. Objednávatel‘ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo Cenu za Dielo,
na základe faktúry, prípadne Čiastkovej faktúry za vypracovanie časti Diela, vystavenej
Zhotovitel‘om ‚ pričom prílohou faktúry musí biť zisťovací protokol, ktorý bude potvrdený
Objednávatel‘om.

6. Cenu za Dielo, je Objednávatel‘ povinný zaplatiť Zhotovitel‘ovi v lehote splatnosti faktúry, ktorá je
30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať najmenej náležitosti
podľa zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovat‘ náležitosti alebo prílohy uvedené v Zmluve alebo bude
obsahovat‘ chybné, prípadne neúplné údaje a prflohy, je Objednávatel‘ oprávnený vrátiť faktúru
Zhotovitel‘ovi na dopinenie alebo opravu. V tomto prípade prestáva plynúť lehota splatnosti
faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej
alebo doplnenej faktúry Zhotovitel‘a.



Článok VI.
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Dielo a jeho jednotlivé časti budú odovzdané Zhotovitel‘orn Objednávatel‘ovi vo forme
protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Dlela, a to najneskór v Termíne
realizácie Diela.

2. Zhotovitel‘ splní svoju povinnosť zhotovif Dielo, resp. jeho časť, jeho riadnym zhotovením,
ukončením a odovzdaním v termíne realizácie Dlela.

3. Zhotoviteľ vyhotoví a odovzdá Objednávatel‘ovi dielo (tj. dokumentáciu vyhotovenú v rámci
plnenia predmetu zákazky) 4 x v tlačenej podobe a tiež elektronickej podobe (na optickom
pamäťovom médiu - CD/DVD vo formáte platných štandardov pre informačný systém
verejnej správy). O prevzatí a odovzdaiií každej časti Dlela sa spíše zist‘ovací protokol, pričom
až jeho podpisom sa Dlelo považuje za odovzdané Objednávatel‘ovi.

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovaf Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sfažuje riadne vykonanie diela a móže spósobif omeškanie Zhotovitel‘a
s plnením Termínu realizácie Dlela.

Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Všetky činnosti pr1 vykonávaní Dlela podľa Zmluvy, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne
označené ako povinnosti Objednávatel‘a, sú povinnosfami Zhotovitel‘a a ich odplata je
zahrnutá v Cene za Dielo.

2. Zhotovitel‘ je povinný plnif si všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy
s odbornou a celkovou starostlivosfou a s vynaložením všetkých odborných skúseností, ako je
možné očakávaf od riadne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel‘a, ktorý má skúsenosti
s vykonávaním prác a poskytovaním služieb a splnením povinností vyplývajúcich z tejto
Zmluvy v súvislosti s projektom podobnej vel‘kosti, rozsahu, zložitosti, účelu a hodnoty.

3. Zhotovitel‘ vyhlasuje, že je odborne spósobilý na riadne vykonanie Diela a zároveň, že v čase
platnosti tejto Zmluvy disponuje všetkými osvedčeniami, potvrdeniami, dokumentmi,
dokladmi a rozhodnutiami vydanými štátnymi orgánmi potrebnými pre riadne vykonanie
Diela.

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovat‘ Zhotovitel‘a pri vykonávaní Dlela a je oprávnený daf
Zhotovitel‘ovi pokyny pri vykonávaní Dlela.

5. Objednávateľ poskytne Zhotovitel‘ovi potrebnú súčinnosf, najmä mu poskytne ved určené na
vykonanie Diela, ako sú potrebné podklady a písomnosti.

6. Zhotovitel‘ sa zaväzuje zapracovať do dokumentácie pripomienky, ktoré vyplynú z procesu
prerokovávania návrhu Diela a požiadaviek Objednávatel‘a. Zhotovitel‘ je povinný pri
vykonávaní Diela rešpektovaf pokyny Objednávatel‘a. Zhotovitel‘ je povinný upozornif
Objednávatel‘a bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu
Objednávateľom na vykonanie Dlela. Ak nevhodný pokyn prekáža v riadnom vypracovaní
Dlela, je Zhotovitel‘ povinný vyžiadat‘ si písomné potvrdenie Objednávatel‘a o tom, že na
pokyne trvá, a to bezodkladne Po tom, ako pokyn dostane, najneskór však do dvoch
pracovných dní od obdtžania pokynu. Ak Zhotovitel‘ neupozorní Objednávatel‘a na
nevhodnosf pokynov podl‘a predchádzajúcej vety, zodpovedá za vady Diela a mé škody
spósobené v dósledku takýchto pokynov daných mu Objednávatel‘om.

7. Zhotovitel‘je povinný informovaf Objednávateľa o stave vykonávania a rozpracovania Dlela a
predložiť doklady preukazujúce poskytnuté informácie, a to vždy ked‘ o to Objednávateľ
požiada, a to najneskór do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávatel‘a.



Článok VIII.
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

1. Zhotovitel‘ týmto vyhlasuje a ručí Objednávatel‘ovi za to, že na Diele neviaznu žiadne vady po
dobu 36 mesiacov od odovzdania Diela (ďalej len „ Záručná doba“) a na Dlelo poskytuje
záruku počas Záručnej doby.

2. Bez toho, aby tým boli dotknuté akékol‘vek ině práva Objednávatel‘a podl‘a tejto Zmluvy
a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, za účelom toho, aby bob Dlelo bez
akýchkol‘vek vád abebo inak stave požadovanom podl‘a tejto Zmluvy, Zhotovitel‘ bude počas
Záručnej doby zodpovedat‘ za bezodkladnú nápravu akejkol‘vek vady a vykoná všetky práce
odporúčané alebo stanovené Objednávatel‘om, aby napravil takú vadu v deň alebo pred
uplynutím Záručnej doby (d‘alej len „Práce vyplývajúce zo zodpovednosti za vady“),
najneskór však v lehote určenej Objednávatel‘om.

3. Zhotovitel‘ vykoná k spokojnosti Objednávatel‘a nápravu všetkých vád v zmysle bodu 2. tohto
článku Zmluvy.

4. Objednávatel‘ upovedomí Zhotovitel‘a o akýchkol‘vek vadách, o ktorých sa dozvedel, počas
Záručnej doby. Zhotovitel‘ nemá právo namietať proti neskorému oznámeniu vád na základe
~428 a 562 ods. 2) a 3) Obchodného zákonníka, a práva Objednávatel‘a vyplývajúce zo záruky
ostanú zachované bez ohl‘adu na to, kedy budú v Záručnej dobe oznámené Zhotovitel‘ovi.

5. Všetky Práce vyplývajúce zo zodpovednosti za vady budú vykonané na riziko a náklady
Zhotovitel‘a.

6. Ak Zhotovitel‘ neodstráni akúkol‘vek vadu v lehote stanovenej Objednávatel‘om, Objednávatel‘
móže vykonať dané práce sám alebo zabezpečiť ich vykonanie inou osobou, v tomto prípade
náklady takto riadne a dóvodne vzniknuté Objednávatel‘ovi budú vymáhatel‘né na požiadanie
zo strany Objednávatel‘a od Zhotovitel‘a. Zodpovednosť za škody Zhotovitel‘a nie je žiadnym
spósobom ovplyvnená.

7. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že akýkoľvek konaním, ktoré podnikne
Objednávatel‘ podľa bodu 6. tohto článku tejto Zmluvy, nebude dotknutá záruka Zhotovitel‘a
podľa tejto Zmluvy na zvyšnom Diele a akékol‘vek nároky Objednávatel‘a na zmluvné pokuty
a/alebo náhradu škody podľa tejto Zmluvy.

8. Vada sa považuje za odstránenú okamihom, kedy Objednávateľ písomne potvrdí, že vada bola
skutočne odstránená.

Článok IX.
Sankcie

1. V prípade omeškania Zhotovitel‘a s plnením Dlela alebo jeho časti, oproti lehotám uvedeným
v článku IV. bod I. tejto Zmluvy, je Objednávatel‘ oprávnený uplatnit‘ si voči Zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z Ceny za Diebo za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania Zhotovitel‘a s poskytovaním Súčinnosti oproti lehotám uvedeným
v Pokyne Objednávatel‘a podľa článku IV. bod 2. tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený
uplatnit‘ si voči Zhotovitel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z Ceny za Dlelo za
každý deň omeškania.

3. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád Dlela uplatnených počas realizácie Dlela do
jeho prevzatia resp. do prevzatia jeho časti, je Objednávatel‘ oprávnený uplatnit‘ si voči
Zhotovitel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny za Dlelo za každý deň omeškania a to
až do odstránenia vád Dlela resp. jeho časti.

4. Ak Zhotovitel‘ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných Objednávatel‘om, je
Objednávatel‘ oprávnený uplatnit‘ si voči Zhotovitel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z Ceny za Dlelo za každý deň omeškania, a to až do odstránenia vád.

5. V prípade omeškania Zhotovitel‘a s odovzdaním dokladov alebo s Objednávatel‘om
požadovaným poskytnutím súčinnosti, je Objednávatel‘ oprávnený uplatnit‘ si voči
Zhotovitel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny za Diebo za každý deň omeškania, a to
až do odovzdania dokladov alebo poskytnutia súčinnosti.



6. Ustanovenia o zmluvných pokutách obsiahnuté v tejto Zmluve sa nedotýkajú práv oprávnenej
Zmluvnej strany na náhradu škody spósobenej porušením povinnosti, ktorej spinenie bob
zabezpečené dojednaním o zmluvnej pokute, ako ani nárokov vyplývajúcich z vád predmetu
Zmluvy uplatnených Objednávatel‘om voči Zhotovitel‘ovi.

7. Objednávatel‘ je oprávnený vo vzťahu k vyúčtovanej zmluvnej pokute započítať jednostranný
úkonom oprávnené splatné i nesplatné pohľadávky Zhotovitel‘a voči Objednávatel‘ovi, ak stí
uplatnené.

8. Zaplatenie zmluvných pokút dojednaných v tejto Zmluve nezbavuje Zhotovitel‘a povinnosti
splnif svoje záväzky zabezpečené zmluvnou pokutou.

Článok X.
Vlastníctvo Diela

1. Výsledky súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy sú bezvýhradným vlastníctvom
Objednávatel‘a, a to od okamihu ich vyhotovenia.

2. Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že výsledky, ani podklady poskytnuté Objednávatel‘om, súvisiace
s plnením predmetu tejto Zmluvy neposkytne bez súhlasu Objednávatel‘a tretej osobe. Pre
svoje potreby Zhotovitel‘ může využiť tieto výsledky alebo podklady po písomnom súhlase
Objednávatel‘a.

Článok XI.
Zastupovanie vo veciach technických

1. Za Objednávateľa je v technických otázkach poverený rokovať: Mário Žáčik Tel. 0905 514
083 E- mail: starosta obecbeladice.sk.

2. Za Zhotoviteľaje v technických otázkach poverený rokovaf: Ing. arch. Peter Mizia
Tel.: 09052‘77234 E - mail: peter.mizia@gmail.com

Článok XII.
Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zanikne:
a) splnením práva povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
c) písomným odstúpením niektorej Zmluvnej strany, z dóvodov uvedených v Obchodnom

zákonníku,
d) písomnou výpoved‘ou Objednávatel‘a.

2. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane,
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane,
ktorá svoju povinnosť porušila, pokial‘ v odstúpení od Zmluvy nieje uvedený iný dátum.

3. Objednávatel‘ je oprávnený Zmluvu kedykol‘vek písomne vypovedať bez uvedenia důvodu,
s výpovednou dobou jeden mesiac, ktorá začína plynúť od kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, keď sa Zhotovitel‘ o výpovedi dozvedel alebo mohol preukázatel‘ne
dozvedieť.

4. V prípade zániku Zmluvy v zmysle tohto článku má Objednávatel‘ nárok, aby mu Zhotovitel‘
v lehote do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia Zmluvy odovzdal Dielo v stave,
v akom je rozpracované ku dňu zániku tejto Zmluvy, čo Zmluvné strany potvrdia podpísaním
preberacieho protokolu.

5. Práva a povinnosti, ktoré vzhl‘adom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy,
pretrvávajú aj po ukončení tejto Zmluvy.



Článok XIII.
Závercčné ustanovenia

1. Táto Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasiedujúcim Po dni zverejnenia v centrálnom registri zmiúv.

2. Všetky zmeny a dopinky tejto Zmiuvy možno uskutočnif formou písomných dodatkov
potvrdených oboma Zmluvnými stranami. K písomným návrhom dodatkov sa Zmiuvné strany
zaväzujú vyjadriť navrhovatel‘ovi do päť dní od ich doručenia.

3. Práva a povinnosti Objednávatel‘a a Zhotovitel‘a, pokiaľ nie sú upravené touto Zmiuvou, sa
nadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane po jednom
vyhotovení.

S. Zmiuvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej vůli.

6. Prílohy tejto Zmluvy sú:
Príloha Č. I Cenová ponuka Zhotovitei‘a zo dňa 9.9.2022

Objednávatel‘: Zhotovitel‘:

V Beladiciach, dňa 20.12.2022. V Nitre dňa 19.12.2022

~n~‘r RWLAD

Ing. arch. Peter Mizia

p~ikkká ~p~prs pečiatka a podpis

t‘ .

ARCHITEKTONICKÝA “H. PETER MIZIA

FARSM1.94901 NITRA i.Č:OSSOM
iČo: 32762151 oič: 103184% 031843065



Príloha Č. I:
Stanoveoie hodnoty zákazky

Predmet zákazkv:

‚.Spraco‘anle zrnien a doplnkov Č. 2 úzernného plánu obce Beladier

Verein~ obstiirávatel‘:

Obec Beladice, Gaštanová 167,951 75 Beladice

p1. Spracovanie zmien a doplnkov Č. 2 Cena bez Výška Cena s
ózenrnébo plánu obce Beladice DPH DPH DPH

ávrh zmien a doplnkov Č. 2 (SPN ot,ce 149004 2980.-E 17 880. €
‘ eladice

2 xpmcovanie Čistopisu Zmien a doplnkov ~• 900.4 I 80,-E 1080,-E
‘ UPN obce Beladice

15800,-E
ena bez DPH

18960-Eca

Pokiaľ uchádzač nie je Diatcom DPH. upozorni na to vo svojej cenovej ponuke.

Ponub ..

Ing. Arch. Peter Mizia - NEUTRA architektonický atelié
Názov s ločnosti:

Sídlo s loěnosti: Farská č.1,949 01 Nitra

Kontaktná osoba: I Arch Peter Mizia
emailová adresa: ter.mizi mail.co

Telefonic ‘ kontakt: 095277234

Dátum racovania cenove nu 09.09.2022

k uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedše v ponuke osobu. ktorej služby alebo podklady pri
ypracovani využil. Vdaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu:

Menu a priezvisko:

Obehodné meno alebo názov:

Adresa ib

Sídlo alebo «desto podnikania:

Identiflkačné Číslo, ak bob • ridelené:

V Nitre dúa 09.09.2022

(peč



Príloha Č. 2
Cestné vyhlásenie

Predmet zákazkv:
„Spracovanie zmien a doplnkov Č. 2 územného plánu obce Beladice“

Verein~ obstarávatel‘:
Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice

dolu podpísaný Ing. arch.Peter Mizia vyhlasujem:

- že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto súvislosti:
. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávatel‘a, ktorá je alebo by

mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení * 23 ods. 3 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (,‚zainteresovaná osoba“)
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

. som neposkytol a neposkytnem akejkol‘vek, Čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto
verejným obstarávaním,

. budem bezodkladne informovať verejného obstarávatel‘a o akejkol‘vek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykol‘vek v priebehu procesu
verejného obstarávania,

. poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie;
- že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
- že neexistujú dóvody na vylúčenie podl‘a ~ 40 ods. 6 písm. () zákona ani ině dóvody, ktoré by narúšali čestnú

hospodársku súfaž;
- že splňame podmienky účasti podl‘a * 32 ods. I písm. e) a fl zákona;
- že súhlasíme s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EU)

2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (Eli) 20 16/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so
správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom
a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie
aj tretím osobám, ktorými sú kontrolně orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný
predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať
k cezhraniČnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po
uplynutí 31.12.2028.

- Čestne vyhlasujem ‚ že konečným užívatel‘om výhod našej spoločnosti a v spoločnosti nášho subdodvatel‘a (
pokiaľ stí realizované v rámci zákazky subdodávky) nic je osobou v zmysle *11 písmeno c) zákona 343/2015
menovite: prezident Slovenskej republiky; člen vlády Slovenskej republiky; vedúci ústredného orgánu štátnej
správy, ktorý nic je Členom vlády; vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pósobnosťou; sudca
Ustavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca; generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny
prokurátor alebo prokurátor; verejný ochranca práv; predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky; štátny tajomník; generálny
iajomník služobného úradu; prednosta okresného úradu; primátor hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného
celku.

V Nitre dňa 99.12.2022

Ing. arch.Peter Mizia
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej os 6 ~čok peČiatky

A, ‚ ‚S,.

FARSKA1.9490
ičo: 32762151 DI


