Zmluva o poskytnutí služby č.1/2014
Uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov spoločnosti :
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba pre komunikátu:
IČO:
Tel./Fax:
Mail:
Internetová stránka :

Obec Zborov
Lesná 10, 086 33 Zborov
Ján Lukáč – starosta
Milan Sliva
00322741
054/4798607
milan.sliva@zborov.sk
www.zborov.sk

Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Osoba oprávnená jednať:
IČO:
DIČ:
Tel:
Mail:

Ing. Daniel Fecko – DASTING
Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov
Ing. Daniel Fecko
17145287
1022236413
0903908363
dasting@ke.telecom.sk

II.
Východiskové podklady a údaje
2.1. Východiskové údaje :
2.2.1. Názov stavby
Obnova hradu Zborov
2.2.2. Miesto stavby
Zborov
2.2.3. Investor
Obec Zborov
2.2.4. Termín výkonu stavebného dozoru : 10/2014-4/2016

III.
Predmet plnenia
Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rámci výkonu stavebného dozoru zariadi za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve za odplatu pre objednávateľa v jeho mene a na jeho účet tieto činnosti :
1.Dozor pri realizácii stavby v rozsahu zaistenia súladu s podkladmi schválenými k realizácii,
stavebnými zmluvami, dodržiavanie platných predpisov a noriem ako aj uznávanými technickými
pravidlami.
2. Vedenie stavebného denníka.
3. Spoločné merania s dodávateľom stavebných prác.
4. Spolupráca pri preberaní prác a dodávok.
5. Spolupráca pri kontrole účtov.
6. Spolupráca pri úradných preberaniach.
7. Dohľad pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri preberaní prác a dodávok.

2

IV.
Čas plnenia
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy po celú dobu
realizácie výstavby s predpokladaným začatím 10/2014 – 4/2016
4.2. Objednávateľt sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby poskytovateľ mohol činnosti v rozsahu
čl.III. tejto zmluvy riadne a včas plniť , za uvedené činnosti zaplatiť poskytovatelovi odmenu
v dohodnutej výške.
.

V.
Odplata
5.1. Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odplatu za činnosti v rozsahu čl.III. tejto zmluvy čiastku
19.000.- eur. Objednávateľ nie je platca DPH.

VI.
Spôsob a forma platenia
6.1. Objednávateľ zaplatí odplatu dohodnutú v čl.V. tejto zmluvy na základe faktúr podľa
prestavanosti na jednotlivých objektoch
6.2. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia.

VII.
Ostatné ustanovenia
7.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl.III. tejto zmluvy.
7.2.Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovaní činnosti podľa čl.III. tejto zmluvy
s odbornou starostlivosťou podľa pokynov objednávatel a v súlade s jeho záujmami.
7.3.Zmluva nadobúda účinnosť jej podpísaním.
7.4.Zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach, 2x objednávateľ, 1x poskytovatel.

V Bardejove dňa:

Objednávateľ:

V Zborove dňa:

Poskytovateľ:

