Zmluva o prevzatí dlhu
uzatvorená podľa § 531 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov medzi

Objednávateľ/Veriteľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:

Mesto Prievidza
JUDr. Katarína Macháčková
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
00 318 442

Preberáte!' 1:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
Zápis v OR:

x-arch, s.r.o.
Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel- konateľ spoločnosti
Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica
45 357 595
zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde
v Banskej Bystrici, oddiel s.r.o., vložka číslo: 17586/S

Preberáte!' 2:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
Zápis v OR:

d.sign, s.r.o.
Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel- konateľ spoločnosti
Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica
46 863 672
zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde
v Banskej Bystrici, oddiel s.r.o., vložka číslo: 23030/S

Preambula
1.

Dňa 09.02.2009 podpísalo Mesto Prievidza ako Objednávateľ Zmluvu o dielo s Ing.
arch. Marek Danihel - autorizovaný architekt, so sídlom ul. gen. Asmolova 2008/96
960 07 Zvolen, IČO: 41650221 zapísaný v živnostenskom registri 670-13112 vo
Zvolene č.žo - 2004/06790/2/EH ako Zhotoviteľom. Predmetom zmluvy je záväzok
Zhotoviteľa dodať projektovú dokumentáciu „Cintorín s krematóriom v Prievidzi"
a záväzok Objednávateľa ju prevziať a zaplatiť.

2.

Zhotoviteľ ako podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť v zmysle zákona
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ku dňu 31.12.2009 bez právneho nástupcu.

3.

Na základe zmien, ktoré nastali na strane Zhotoviteľa bola Objednávateľovi dňa
25.07.2012 doručená Žiadosť Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel o aktualizáciu
údajov v Zmluve o dielo a Návrh na rozdelenie predmetu Zmluvy o dielo, spočívajúci
v návrhu, aby úkony, ku ktorým sa Zhotoviteľ zaviazal realizovali subjekty:
d.sign, s.r.o. so sídlom Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 46 863 672
x-arch, s.r.o. so sídlom Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 45 357 595.

4.

Na základe uvedených skutočností mesto Prievidza pristupuje k uzavretiu Zmluvy
o prevzatí dlhu/záväzku so spoločnosťami d.sign, s.r.o. so sídlom Kollárova 44, 974
01, Banská Bystrica, IČO: 46 863 672 a x-arch, s.r.o. so sídlom Kollárova 44, 974 01,
Banská Bystrica, IČO: 45 357 595, ktoré sa jej uzavretím stávajú zhotoviteľom popri
pôvodnom zhotoviteľovi.

I.
Predmet záväzku zhotoviteľa
1.

1.

3.

A.

Predmetom záväzku, ku ktorému sa zaviazal zhotoviteľ v Zmluve o dielo, je dodanie
projektovej dokumentácie „Cintorín s krematóriom v Prievidzi" v rozsahu:
a) Projekt pre územné rozhodnutie
b) Projekt pre stavebné povolenie
c) Projekt pre realizáciu stavby
d) Výkon autorského dozoru
Projektová dokumentácia „Cintorín s krematóriom v Prievidzi" pozostáva z častí:
a) Krematórium a dom smútku
b) Prípojka elektrická
c) Prípojka plynu
d) Prípojka vodovodná
e) Prípojka kanalizačná + ČOV
f) Cesty, parkovisko, hlavné komunikácie pre peších, spevnené plochy, osvetlenie
areálu, oplotenie
g) Sadové a terénne úpravy, výsadba krajinnej zelene, chodníky
Projektová dokumentácia musí spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP a vady
a nedostatky zistené pri preberaní diela musí dlžník odstrániť ihneď bez zbytočného
odkladu po vyzvaní veriteľa.
Predmetom záväzku je aj zhotovenie prác nad dohodnutý rozsah diela vymedzeného
v Zmluve o dielo za úhradu, ak také bude požadované od objednávateľa.

II.
Rozsah prevzatia záväzku
1.

Preberateľ 1 - x-arch, s.r.o. preberá záväzky založené Zmluvou o dielo spočívajúce
v dodaní kompletnej projektovej dokumentácie na časť predmetu Zmluvy o dielo
definovanú v čl. I. ods. 2 písm. a) a stáva sa tak ďalším zhotoviteľom, popri pôvodnom
zhotoviteľovi.

2.

Preberateľ 2 - d.sign, s.r.o. preberá záväzky založené Zmluvou o dielo spočívajúce
v dodaní kompletnej projektovej dokumentácie na časť predmetu Zmluvy o dielo
definovanú v čl. I. ods. 2 písm. b) - g) a stáva sa tak ďalším Zhotoviteľom, popri
pôvodnom Zhotoviteľovi.

3.

Ak bude Objednávateľ požadovať zhotovenie prác nad dohodnutý rozsah diela
vymedzeného v Zmluve o dielo, Preberatelia sa zaväzujú k ich vykonaniu v rozsahu a
za náhradu, ktoré sa určia v dodatku ku zmluve.

III.
Hodnota prevzatého záväzku
1.

2.

3.

Cena diela, ktoré je predmetom Zmluvy o dielo je dohodnutá za kompletnú dodávku
predmetu zmluvy, stanovená dohodou v znení zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov za jednotlivé stupne projektovej dokumentácie pri dodržaní
konverzného kurzu 30,126 Sk. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.l
Zmluvy o dielo - Cenová kalkulácia projektových prác pre „Cintorín s krematóriom
v Prievidzi" a v prípade vykonania diela Preberateľmi záväzku je záväznou pre
určenie ceny za vykonanie predmetných častí diela.
Ak dôjde k vykonaniu diela podľa čl. II. ods. 1, 2 tejto zmluvy, cena za vykonanie
predmetných častí diela bude vyplatená podľa Prílohy č.l Zmluvy o dielo - Cenová
kalkulácia projektových prác pre „Cintorín s krematóriom v Prievidzi".
Ceny uvedené v Cenovej kalkulácii projektových prác pre „Cintorín s krematóriom
v Prievidzi" sú konečné.

IV.
Termíny plnenia
1.

2.

Zhotovitelia sa zaväzujú odovzdať predmet záväzku podľa článku I. ods. 1 písm.b)
Projekt pre stavebné povolenie v termíne do 15.12.2012 podľa dohodnutého rozsahu
v čl. II tejto zmluvy.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie podľa čl. I. ods.l písm.c) Projekt pre realizáciu
stavby a ods. 1 písm.d) Výkon autorského dozora bude predmetom samostatného
dodatku k tejto zmluve.

V.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Strany uzavreli zmluvu slobodne, vážne, bez uvedenia do právneho omylu, pričom jej
zneniu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, každá zo zmluvných strán po jej
podpísaní obdrží dva originály.
Zmluva sa môže meniť len po vzájomnej dohode všetkých strán a to písomnou
formou.

4.

5.
6.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy:
a) Zmluva o dielo uzatvorená dňa 09.02.2009 medzi Mestom Prievidza a Ing. arch.
Marekom Danihelom - autorizovaným architektom
b) Príloha č. 1 Zmluvy o dielo - Cenová kalkulácia projektových prác pre „Cintorín
s krematóriom v Prievidzi"
Vzťahy výslovné neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zmluva sa stáva platnou jej podpísaním všetkými zmluvnými stranami, účinnosť
nadobúda zverejnením.
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Mgr, árt. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
konateľ x-arch, s.r.o.

Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
konateľ d.sign, s.r.o.
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