
- poslq;tovania štatistických údajov a ostatných údajov potrebných pre spracovanie SPRO,

ktoré nie sú dostupné na informačných portáloch iných inštitúcií na Úrovni informaČného

spracovania - obec/ mesto. Na požiadanie zhotovitefa-
poskytovania informácií o pripravovaných a plánovaných zámeroch rozvoja obce/mesta,

a ich pripravenosti, ktoré by mali byť zapracované do SPRO. Na vyŽiadonie zhotoviteťa
poskytovania podkladov z Územnoplánovacej dokumentácie pokiaí ju obec/mesto má

spracovanú

- Zabezpečenia informovania verejnosti na úrovni obce/mesta o zahájení spracovania SPRO,

v m ieste za užívanými i nformačným i prostried ka m i

Zabezpečenia prerokovania analytickej, strategickej, programovej a finanČnej Časti5PRO-

organizačne a administratívne
Prerokovania návrh u SP RO na obecnomf mestskom zastu pite rstve

2. Prevziať predmet plnenia od zhotoviteía.

3. Uhradiťdohodnutú cenu.

4. zhotoviterje povinný:

V lehote plnenia zhotoviť a dodať predmet zmluvy v dohodnutom náklade a kvalite.

Zúčastňovať sa na verejných prerokovaniach SPRO v obciach/meste a na prerokovaniach

SpRo obecnými zastupiteístvami, prípadne na iných pracovných stretnutiach, ak si to situácia

a postup prác na SPRO vyžiada

Vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s platnou legislatívou v oblasti regionálneho

rozvoja, požiadavkami objednávateťa a v zmysle špecifikácie uvedenej v Č1.1l ods. 2 tejto

zmluvy.

- Zhotoviteíje povinný doručiť objednávateíovi na verejné prerokovanie a na prerokovanie

obecnýmy'mestským zastupiteťstvom návrh SPRO, zapracovať pripomienky z t'ýchto

prerokovaní a vyhotoviť čistopis dokumentu v 1 v,itlačku pre každú obec a v elektronickom

formáte PDF súboru na CD.

5. Zmluvné strany sa zavázujÚ, Že si vopred a vČas

poskytnú informácie, údaje a pripomienky, potrebné k spracovaniu diela.

čtánok VllI
práva autora

Na základe autorského zákona vlastníkom autorských práv k dielu je zhotoviteÍ, Čo bude v predmete

zmluvy vyznačené uvedením autora a spracovateía MAS Horný Liptov a rokom spracovania.

Autor má právo byt informovaný o závažných zmenách a úpravách dokumentu, ku ktoným by doŠlo

zo strany jednotlivej obce/mesta.
Dielo sa stáva vlastníďvom objednávateťa v rozsahu, v ktorom bude odovzdané. Objednávateí má

oprávnenie s dielom nakladať a rozmnožovať ho bez súhlasu zhotoviteía.

článok lx
Odstúpenie od zmluvy

1. odstúpenie od zmluvy je možné iba v prípade, že by došlo k závažnému porušeniu dojednaných

podmienok. Za závažné porušenie sa považuje nedodržanie ustanovení čl. ll a Čl. Vll tejto zmluvy

zúČastnenými stranami.
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2. odstúpenie od zmluvy musí byt doručené druhej §trane v písomnej podobe, preukázateÍným

spósobom. V prípade doručenia poštou sa za doručenú zásielku považuje aj zásielka, ktorá nebola

adresátom prevzatá.

ČÉnok x
Záverečné dojednania

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlaSia

s ním, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
právne vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami ObČianskeho

zákonníka a právnymi predpismi SR.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu byť vykonané len formou písomných dodatkov k tejto zmluve

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exempíároch rovnakej právnej sily, z ktonich kaŽdá zmluvná

strana dostane jedno vyhotovenie,
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísu zmluvnými stranami a ÚČÍnnosť deň Po

zverejnení podía zák. 4ohg64 občiansky zákonník vznení neskorŠÍch zmien a predpisov a zák.

211l2oaa Z.z. a slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorŠÍch zmien a predpisov

a nariadenia vlády č. 498/2allZ.z.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Že obsah

zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpísali.

V Liptovskom Hrádku dňa ,ťf l,?. +ur"7 V Nižnej Boci dňa 05.09.2014

za zhotoviteIa Za objednávatel'a

akóná skLrpina Horný Liptcv
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