Článok I
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov: Obec Nižná Polianka
Sídlo: Nižná Polianka č. 47, 086 36 Nižná Polianka
IČO: 00322423
DIČ:
2020623330
Bankové spojenie: SK2556000000003617664011, Primabanka Slovensko a. s.
Zastúpený: Ján Cundra, starosta obce

2. Zhotoviteľ:
Názov: Obecný Podnik Nižná Polianka s.r.o.
Sídlo: Nižná Polianka č. 47, 086 36 Nižná Polianka
IČO: 48 252 981
DIČ:
2120106329
Bankové spojenie: SK8856000000003678064011, Primabanka Slovensko a. s.
Zastúpený: Ing. Ivana Korbová, konateľka

Článok II
Preambula
1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom predchádzajúcich rokovaní ohľadne realizácie
obcou Nižná Polianka, ako prijímateľa, projektu „Obnova ekosystémových funkcií krajiny
horného povodia rieky Ondavy – Ondava pre život“ v zmysle projektovej zmluvy č. 854/2014,
financovaného z fondov FM EHP a ŠR, berúc do úvahy ich spoločné záujmy, realizujúc ich
obojstranne dohodnuté podmienky, uzatvoriť túto Rámcovú zmluvu na dodávku prác HSV
v rokoch 2015 a 2016.
2. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody
a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia oboch zmluvných strán na tejto Rámcovej zmluve
/ďalej len Zmluva/ a jej obsahu.
3. Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by
bránili uzavretiu tejto Zmluvy.

Článok III
Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je realizácia HSV v zmysle výstupu V1 projektu Ondava pre život – RASHO
– Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy v termínoch a v maximálnej výške výdajov
v zmysle rozpočtovej podpoložky projektu 8.1.1., v termíne do 29.02.2016. Realizácia diela
bude podľa typológie, konštrukčného riešenia a v počtoch, ktoré sú v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy.
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2. V jednotlivých objednávkach bude v rámci Prílohy č. 1 konkrétne špecifikovaný typ a počet
opatrení, ktoré je potrebné realizovať.
Článok IV
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia je projektové územie v zmysle Prílohy č. 1 k Zmluve.
2. V jednotlivých objednávkach bude konkrétne určená lokalizácia v rámci projektového
územia v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy.
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Článok V
Čas plnenia
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na dobu určitú, a to do 29.02.2016, kedy končí
realizácia projektu Ondava pre život.
Jednotlivé práce zadávané na základe objednávok objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy budú
vykonávané v termínoch dohodnutých pri zadávaní jednotlivých objednávok podľa rozsahu
objednávky medzi oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť realizáciu jednotlivých prác v zmysle jednotlivých
objednávok v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, generálny štrajk,
archeologický, pyrotechnický prieskum a pod.). Práce je zhotoviteľ oprávnený prerušiť na
nevyhnutne potrebný čas. Tieto skutočnosti sa potvrdia vzájomným zápisom zástupcov
zmluvných strán.
O čas, o ktorý bola práca podľa bodu 3 tohto článku prerušená, sa predlžuje čas plnenia na
dokončenie diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok VI
Cena a platobné podmienky
Maximálna cena za zhotovenie prác v rámci HSV je daná rozpočtom projektu, podpoložka
8.1.1. Od tejto sumy bude odpočítaná hodnota dodávok materiálu na realizáciu uvedených
prác, pričom verejné obstarávanie a dodávku materiálu v zmysle projektu zabezpečuje
objednávateľ, teda obec Nižná Polianka. Zvyšná suma predstavuje maximálnu hodnotu
dodávky prác HSV zhotoviteľom.
Objemy zrealizovaných prác, uvedené za účelom plnenia predmetu Zmluvy, budú
zaznamenané v protokoloch o odovzdaní jednotlivých plnení diela. Tieto objemy budú
odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu za
jednotlivé plnenie podľa článku III. tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ bude oprávnený vystaviť faktúru až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí
jednotlivých plnení podľa článku III. tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje faktúru v lehote
splatnosti uhradiť.
Zhotoviteľ nemá nárok na poskytnutie preddavku objednávateľom.

Článok VII
Zmluvné záruky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet plnenia podľa článku III. tejto zmluvy riadne, včas
podľa pokynov a zadania objednávateľa a v zodpovedajúcej kvalite.
2. Zhotoviteľ poskytuje záruku počas na plnenia počas 24 mesiacov od odovzdania diela
protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.
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3. Záručná doba sa predlžuje o dobu reklamácie, počnúc dátumom uplatnenia oprávnenej
reklamácie a končí dňom odstránenia vady (t.j. dňom podpisu zápisu o odstránení vady).
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Článok VIII
Odovzdanie a prevzatie diela
Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať bez zbytočných prieťahov po tom, čo mu
zhotoviteľ oznámil vykonanie diela.
Objednávateľ je povinný si odovzdané dielo riadne prezrieť.
Odovzdanie diela sa uskutočňuje protokolárne.
Pre vznik zodpovednosti za vady a škody platia primerane ustanovenia Obchodného
zákonníka.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva nadobúda platnosť po podpise zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda
v zmysle ustanovenia §47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v z.n.p. a súvisiacich platných
právnych predpisov deň po jej zverejnení na webovom sídle.
Zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať len formou písomného dodatku odsúhlaseného
a podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou a všetky
z nej vyplývajúce vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré najviac vyhovujú účelu
sledovanému touto Zmluvou.
Vzťahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými predpismi. Zmluvné
strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory z tejto zmluvy vždy najskôr vzájomnou dohodou.
V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné
strany zaväzujú, že takého neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia
ustanoveniami inými, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle nahradzuje.
Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia sú po podpise pre
objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Nižná Polianka, 31.07.2015

Nižná Polianka, 31.07.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ján Cundra

Ing. Ivana Korbová

Príloha: Príloha č. 1 – lokalizácia adaptačných opatrení podľa typov
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