SPROSTREDKOVATEĽSKÁ
ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 774 občianskeho zákonníka

Záujemca: Obec Ostratice č.200 95634 Ostratice okr. Partizánske
Starosta obce: Ján Podoba
Osoby oprávnene jednať za záujemcu
vo veciach zmluvy:
Ján Podoba
tel-fax: 038/7688121
mobil: 0903201224
e-mail: ostratice@zoznam.sk
Bankové spojenie:

VÚB Partizánske
Č.

IČO:
DIČ:

účtu:

8923192/0200

310891
20212678017

Sprostredkovatel': Envirotrend, s.r.o.,Pražská č.4,P.O.Box121.040
Konatel'
: Jifí Trappl
Osoby oprávnené jednat' za sprostredkovatel'a
vo veciach zmluvy: Jifí Trappl

Bankové spojenie:
IČO: 44 783582
DIČ: 2022838917

Tatra banka a.s. Košice

11 Košice

t.č.mobil: 0911/030150
e-mail: envirotrend.ziro@gmail.com
č. účtu: 2623753980/1100

Čl. I.
Predmetom tejto zmluvy je sprostredkovanie
uzavretia zmluvy o dielo na
vyhotovenie projektovej dokumentácie -protipovodňové
opatrenia v intraviláne obce
medzi účastník
na strane jednej s obcou Ostratice a na strane druhej projektovou
kanceláriou f: Ekolines IPC s.r.o. Ing. P. Jacko, Paulínyho č.72,
P. O. Box C 23,040 01 Košice
Čl. II
Sprostredkovateľ sa touto zmluvou zaväzuje obstarať záujemcovi s autorizovanou
projekčnou kanceláriou uzavretie zmluvy o dielo, ktorej predmetom bude vyhotovenie
projektovej dokumentácie -protipovodňové
opatrenia v intraviláne obce pre obec:
Ostratice okr.Partizánske
v celkovej cene diela 3000 €,-
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Čl. III
Záujemca sa zaväzuje, v prípade splnenia predmetu zmluvy zaplatiť na účet
sprostredkovateľovi dohodnutú odmenu z celkovej ceny diela, ktorá je uvedená v čl. II
vo výške 600 €, ktorú zaplatí v dvoch splátkach po 300 €,- takto:
-prvá splátka do 20 dňa v mesiaci 06/2013
-druhá splátka do 20 dňa v mesiaci 07/2013
15 dní od uzavretia zmluvy o dielo medzi záujemcom a projekčnou kanceláriou~ avšak
do 15 dní až po tom, keď od sprostredkovateľa obdrží daňový doklad - faktúru.
Fakturovanú sumu záujemca poukáže sprostredkovateľovi podľa údajov uvedených
na daňovom doklade. Dohodnutá výška odmeny zahŕňa aj náklady spojené s činnosťou
sprostredkovateľa. Pokiaľ k uzavretiu zmluvy o dielo medzi záujemcom a projekčnou
kanceláriou nedôjde zavineným konaním zo strany záujemcu, je záujemca povinný
nahradiť sprostredkovateľovi náklady spojené s jeho činnosťou, ktoré mu vznikli od
uzavretia tejto zmluvy a odmietnutia záujemcu uzavrieť zmluvu o dielo s projekčnou
kanceláriou, a tiež ako sankciu 50 % dohodnutej odmeny
Čl. IV.
Pokiaľ sa záujemca dostane do omeškania so zaplatením odmeny, je povinn)'
sprostredkovateľovi zaplatiť aj úrok z omeškania vo výške 0,06 % za každý deň
omeškania.
Čl. V.
Záujemca a sprostredkovateľ sú povinní oznamovať si navzájom všetky dôležité
okolnosti súvisiace so sprostredkovaním,
najmä okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
rozhodnutie záujemcu uzavrieť sprostredkovanú zmluvu.
Sprostredkovateľ je oprávnený za záujemcu konať alebo prijímať čokoľvek, len ak
bol na to splnomocnený písomným plno mocenstvom.
Čl. VI.
Predmet a podmienky zmluvy o dielo budú bližšie špecifikované v samotnej
zmluve o dielo. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. Zmluva
je
vyhotovená
v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strany obdrží jeden rovnopis. Zmluva
nadobúda právoplatnosť a účinnosť momentom jej podpísania obidvomi účastníkmi.
Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len so súhlasom obidvoch
zmluvných strán, a to v písomnej forme, inak sú neplatné. Účastníci zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znák súhlasu s jej obsahom túto dobrovoľne vlastnoručne
podpisujú.
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