
Podmínky pro poskytnutí slevy 10%  na fotovoltaickou elektrárnu 

1. Sleva je poskytnuta z výsledné, v době učinění objednávky platné, ceníkové ceny vč. 

příslušné DPH na dodávku a montáž fotovolaické elektrárny od společnosti GIP 

Energy a.s., IČ 26732342.  

2. Sleva se vztahuji i na ostatní administrativní služby spojené s uvedením zařízení do 

provozu (např. získání potřebných povolení orgánů státní správy, smlouva 

s distribuční společností, vyřízení nároku na dotaci, pokud se poskytuje). 

3. Sleva se poskytuje pouze na rodinný dům postavený na řádně zakoupeném pozemku 

od společnosti Bubovice Invest a.s., IČ 27654192. 

4. Sleva bude poskytnuta pouze na základě žádosti zaslané spolu se závaznou 

objednávkou s předpokladem realizace zakázky nejpozději do 31.12.2011 do sídla 

společnosti GIP energy a.s.. 

 

Podmínky pro poskytnutí projektu rodinného domu a zajištění stavebního povolení zdarma: 

1. S klientem bude sepsána smlouva o právu užití projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení a územnímu řízení, ve které bude sjednaná cena 0,- Kč.  

2. Klient má možnost získat pouze projekt rodinného domu, který je v nabídce 

společnosti Bubovice Invest a.s. (v současné době pouze domu typ Anežka a Pod 

Kabelem). 

3. Předmětem nabídky není cena za usazení rodinného domu do terénu v hodnotě 7.000,- 

Kč bez DPH. 

4. Předmětem této nabídky nejsou jakékoliv dispoziční změny, materiálové změny ani 

jiné změny rodinného domu, jakož i statické upravení rodinného domu pro konkrétní 

pozemek. Cena těchto prací bude dohodnuta individuálně mezi klientem a Ing. Arch. 

Petrem Mikoláškem, vlastníkem autorských práv. 

5. Předmětem akce ani projektové dokumentace není výkaz výměr. 

6. Smlouvu o právu užití projektové dokumentace lze sepsat pouze na rodinný dům 

umístěný na pozemku řádně zakoupeném od společnosti Bubovice Invest a.s., IČ 

27654192, nikoli na jiném pozemku nebo dříve. 

7. Uplatnění akce na zajištění stavebního povolení zdarma lze pouze pro rodinný dům 

umístění na pozemku řádně zakoupeném od společnosti Bubovice Invest a.s., IČ 

27654192, a na rodinný dům, jehož projektová dokumentace byla poskytnuta v rámci 

prodejní akce spol. Bubovice Invest a.s., IČ 27654192. 

8. Klient odpovídá za stav, rozsah a kvalitu projektu rodinného domu a nese odpovědnost 

za časové prodlevy, nevydání stavebního povolení, resp. územního rozhodnutí, na 

dům, jehož projektovou dokumentaci sám dodal. V takovém případě je povinen uvést 

dokumentaci do řádného stavu. 

9. Předmětem akce na vyřízení stavebního povolení je i vyřízení územního rozhodnutí. 

V případě, že bude možné zajistit pro výstavbu domu pouze územní souhlas, rozumí 

se pro účely této prodejní akce i zajištění územního souhlasu. 

10. Tato prodejní akce se nevztahuje žádné vedlejší stavební objekty, na které se vztahuje 

potřeba zajištění rozhodnutí stavebního úřadu nebo jiného úřadu státní správy (např. 

silničního správního úřadu, vodoprávního úřadu atd.), které nejsou pevnou součástí 

stavby rodinného domu. 

11. Předmětem této prodejní akce nejsou žádné správní poplatky, náklady za zpracování 

posudků, ani žádné další úplaty spojené zajištěním potřebných podkladů pro řízení. 

Tyto budou klientovi přeúčtovány v plné výši. 


