
Objednávateľ:

a
Zhotovíte!':

Zmluva o dielo 
príprava projektovej dokumentácie 

číslo: 2020073001 
uzavretá medzi

Obec Hodejov, Hodejov 141, 980 31 Hodejov
IČO: 00318752
DIČ: 2021230167
Zástupca: Katarína Jakabová, starostka obce

Profilaxis found, OZ, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37816977
DIČ: 2021513241
zapísaná v Registri OZ, Min. vnútra SR 
Zástupca: Ing. Pavel Poničan, predseda predstavenstva

ČI. I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí včasné zhotovenie projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby Vodovod pre obec Hodejov v rámci projektu „Vodovod pre obec Hodejov".

2. Zhotovenie projektovej dokumentácie sa realizuje na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

3. Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vybudovanie vodovodu v obci Hodejov. Územie, kde 
sa plánuje vykonávať stavba vodovodu je zastavaná časť obce vrátane časti extravilánu - súbeh s cestou č.11/571 - až po 
odbočenie do obce Gortva. Prívodné potrubie je navrhnuté ako odbočenie z existujúceho spoločného privádzača v 
mieste, kde sa v armatúrnej šachte pripája aj prívodné potrubie pre obec Gortva. Plánuje sa že bude vedené v súbehu STL 
plynovodom v ochrannom pásme štátnej cesty č. 11/571, priľahlými poliami a pasienkami a bývalým areálom 
poľnohospodárskeho družstva bez križovaní s inými inžinierskymi sieťami. Prívodné potrubie by malo vyústiť do 
novovybudovaného vodojemu (150 m3), ktorý leží na návrší v obci. Jeho celková predpokladaná dĺžka je 3 152,9 m. 
Rozvodná vodovodná sieť pre obec sa predpokladá ako vetvená z trinástimi vetvami, viac krát na trase zokruhovaná a 
pokrývajúca temer celý intravilán obce. Rozvodné potrubie pre obec Hodejov na južnú stranu potoku Gortva by mala 
prechádzať na dvoch miestach a to riadeným pretlakom. Celková dĺžka je 5,991 km, predpokladaný materiál HDPE. 
Odbočenia - domové prípojky vody, prípojky pre objekty Obecného úradu, ZŠ, MŠ, panelového obytného bytu a KD bude 
podľa potreby jednotlivých budov. Pred napojením do verejnej časti vodovodu na domovej časti prípojky sa predpokladá 
vybudovanie vodomerných šácht, ktoré sa vybavia meracím zariadením a celou vodomernou zostavou. V projekte by 
malo byť zahrnuté prívodné potrubie, rozvodná vodovodná sieť, vodojem s prístupovou cestou a oplotením, elektrická 
prípojka a terénne a sadové úpravy.

Súčasťou zákazky je aj:
- Dokumentácia na stavebné povolenie a v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru, inžinierske a 
prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby
- Rozpočet s výkazom- výmer
- Vytlačená dokumentácia - 6 paré + lx na CD

5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľovi plnú súčinnosť pri získavaní dokumentov v pôsobnosti Objednávateľa 
resp. dokumentov od tretích strán.

ČI. II. Termín odovzdania diela

1. Zmluva sa uzatvára na dobu prípravy dokumentácie podľa ČI. I.

2. Termín odovzdania diela je 30.10.2020 od podpísania zmluvy.



3. Odovzdanie diela Objednávateľovi bude realizované písomným záznamom.

ČI. III. Odmena

1. Objednávateľ za vyhotovenie a prevzatie diela podľa ČI. I. zaplatí Zhotoviteľovi odmenu vo výške:

Cena za dielo celkom: 24 000,00 EUR SlovormDvadsaťštyritisíc eur.

Zhotoviteľnie je platiteľom DPH.

2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi odmenu na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví až po schválení finančných 
prostriedkov na realizáciu predmetnej zákazky a schválení zákazky v rámci kontroly VO, doručením správy z kontroly VO, 
príslušným riadiacim orgánom, ktorý poskytne finančné zdroje.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že administratívne náklady súvisiace s prípravou dokumentu podľa ČI. L, ako napr. náklady 
spojené s vydaním dokladov súvisiacich so stavbou a pod., uhradí sám zo svojich prostriedkov mimo tejto Zmluvy.

4. Objednávateľ touto zmluvou splnomocňuje Zhotoviteľa na jednanie s tretími stranami, ktoré budú vstupovať do 
spolupráce pri príprave dokladov podľa ČI. I.

ČI. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt" Vodovod pre obec Hodejov", a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2. Zmluva bola prečítaná, vysvetlená, porozumená a na znak súhlasu obidvomi stranami podpísaná.

3. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

4. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi stranami a účinná po jej zverejnení podľa platného zákona.

5. Zrušenie zmluvy je možné len písomnou formou a musí byť odsúhlasené a podpísané obidvomi stranami.

V Hodejove, dňa 30.7.2020

PROFILAXIS FOUND, OZ 
Lazcvná <> s' 

J C t Lanská Bystrica

Zhotoviteľ


