
ZMLUVA O DIELO 
Č. PR-01/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov

ČI. I 
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Pohronský Ruskov
sídlo: Hlavná 74. 935 62 Pohronský Ruskov
v zastúpení p. Ing. Ľudovít Nagy, starosta
IČO: 00307394
DIČ: 2021023675
(ďalej len "objednávateľ")

Zhotovitel’: CITYPLAN, s.r.o.
sídlo: Budatínska 10, 851 06 Bratislava
korešp. adresa: Dunajská 27, 931 01 Šamorín
registrácia: Obeh. reg. Okr. súdu Bratislava L, oddiel: Sro, vl. č. 96760/B
v zastúpení doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ
IČO: 47626208
DIČ: 2024024211
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK4975000000004019563346
(ďalej len "zhotovitel")

ČI. 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 

zhotovitelovi cenu za dielo podľa čl. V

Čl. III
Dielo

(1) Dielom je spracovanie dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
Pohronský Ruskov na roky 2022 - 2027" (ďalej len "dokument").

(2) Dokument podľa ods. (1) bude spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

(3) Dokument podľa ods. (1) bude spracovaný v súlade a aktuálnou Metodikou tvorby a 
implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov 
rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného.
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rozumného) rozvoja.

(4) Zhotovitel’ dokument podľa ods. (1) dodá v 2 vytlačených vyhotoveniach a v 2 vyhotoveniach v 
elektronickej forme (na CD-nosiči vo formáte pdf).

(5) Dielom podľa tejto zmluvy nie sú činnosti a vypracovanie výstupov, ktoré vyplývajú zo zákona 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.

ČI. IV 
Doba vykonávania diela

(1) Zhotovitel’ sa zaväzuje, že dokument v elektronickej forme dodá do 30 dní od podpísania tejto 
zmluvy. Pripomienky objednávateľa do finálneho dokumentu zapracuje do 21 dní od ich 
doručenia zhotovitelovi.

(2) Dodržanie tohto termínu je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa.

Čl. V 
Cena a platobné podmienky

(1) Cena diela je 2370 eur bez DPH.

(2) Zhotovitel’ nie je platiteľom DPH do 31.1.2022.

(3) Cena je splatná vo forme preddavku. Poskytnutý preddavok sa zhotovitel’ zaväzuje bezodkladne 
vrátiť v prípade nedodania diela v lehote podľa čl. III tejto zmluvy.

(4) Platba prebehne na základe faktúry zhotoviteľa do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Č1.VI 
Záverečné ustanovenia

(1) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

(2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 
vyhotovenie.
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(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, so všetkými jej ustanoveniami súhlasia, 
zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, prejavy vôle sú zrozumiteľné, dostatočne určité, na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Pohronskom Ruskove, 
dňa: „.-„ZjrOl:JBtt.....

za objednávateľa: za zhotoviteľa:

doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.

CITYPLAN, s.r.o 
Buäatintka 10 

«5' - ■ ■ 4
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