Z M L UVA O D IE L O
číslo zhotoviteľa: 12/2020
číslo objednávateľa: ...........
uzavretá podľa §536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vznení neskorších
zmien adoplnkov na poskytnutie geodetických služieb.
I. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ: Obec Vojčice
P.O. Hviezdoslava 408
076 22 Vojčice
Zastúpený:

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, starosta obce

IČO:
00332135
DIČ:
2020741272
Bankové spojenie: VÚB a.s. Trebišov
Číslo účtu:
SK72 0200 0000 0000 0392 1622
(ďalej ako „objednávateľ“)
1.2 Zhotoviteľ: GEODÉZIA Trebišov, s.r.o.
Sídlo: Hurbanova 2260/27, 075 01 Trebišov
Prevádzka: M.R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov
Zastúpený:

Ing. Dušan Biž, konateľ

IČO:
36210579
DIČ:
2020031222
Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Trebišov
Číslo účtu:
SK3809000000000551452564
Obchodný register:
zapísaný v Obchodnom registri OS Košice I. v odd. Sro, vl.č.12888/V
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(ďalej ako „zmluvné strany“)
II. Predmet zmluvy odielo
Zhotoviteľ sa na základe
objednávateľovi dielo:

tejto

zmluvy

o dielo

zaväzuje

riadne

zhotoviť

a odovzdať

2.1 Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy kanalizácie za
účelom kolaudácie stavby podľa týchto ulíc: Agátová, Hlavná, Staničná, A. Sládkoviča, M.R.
Štefánika ( po križovatku s ulicou Školská), Školská, Hviezdoslavova v celkovej dĺžke 3555 m.
2.2 Spracovanie pozdĺžneho profilu trasy kanalizácie.
2.3 Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena.
2.4 Vypracovanie geodetického elaborátu z porealizačného zamerania trasy kanalizácie bude
odovzdané
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v tlačenej forme - 4 vyhotovenia,
v digitálnej forme na CD - 2 vyhotovenia,
geometrické plány – 6 vyhotovenia,

a objednávateľ sa zaväzuje za riadne zhotovené dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu
podľa článku IV. tejto zmluvy o dielo.
III. Termín plnenia predmetu zmluvy odielo
3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy o dielo je
do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo.
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela najmä v prípade:
a) vyššej moci. t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto
ich nemôžu ovplyvniť,
b) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných
prác,
c) príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi
orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa,
d) zmien v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého
rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia diela,
e) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác.
3.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vykonaním geodetických služieb v rozsahu podľa
článku II. tejto zmluvy o dielo odovzdaním geodetického elaborátu
objednávateľovi
v požadovanom počte vyhotovení.
3.4 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie geodetického elaborátu objednávateľovi, o čom
vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý
podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán.
3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vypracovaný geodetický elaborát prevezme a poskytne
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie na písomné požiadanie zhotoviteľa.
IV. Cena predmetu zmluvy odielo
4.1 Cena predmetu zmluvy o dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy o dielo je
zmluvnými
stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách.
4.2 Cena predmetu zmluvy o dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy o dielo:
 Porealizačné polohové a výškové zameranie trasy kanalizácie
 MJ / merná jednotka/ =
100m
 Počet MJ =
36
 Cena za MJ bez DPH =
47 €
 Cena bez DPH =
1692 €
 Cena s DPH=
2030,40 €

 Spracovanie pozdĺžneho profilu trasy kanalizácie
 MJ / merná jednotka/ =
 Počet MJ =
2

100m
36





Cena za MJ bez DPH =
Cena bez DPH =
Cena s DPH=

25 €
900 €
1080 €

 Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena ( uvedená cena
nezahŕňa správne poplatky za úradné overenie geometrického plánu)
 MJ / merná jednotka/ =
100m
 Počet MJ =
36
 Cena za MJ bez DPH =
50 €
 Cena bez DPH =
1800 €
 Cena s DPH=
2160 €
4.3 V cene sú zahrnuté reprografické práce.
4.4Fakturovať sa bude skutočný počet merných jednotiek.
V. Platobné podmienky, fakturácia aomeškanie
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenia diela nebude poskytnutý preddavok od
objednávateľa.
5.2 Zhotoviteľ vyúčtuje objednávateľovi zmluvnú cenu faktúrou.
5.3 Podmienkou vystavenia prvej faktúry za predmet zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto
zmluvy o dielo je riadne odovzdanie geodetického elaborátu Porealizačné polohové
a výškové zameranie trasy kanalizácie a Spracovanie pozdĺžneho profilu trasy kanalizácie
objednávateľovi v požadovanom počte vyhotovení uvedených v bode 2.4 zmluvy.
5.4 Podmienkou vystavenia druhej faktúry za predmet zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto
zmluvy o dielo je riadne odovzdanie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena
objednávateľovi v požadovanom počte vyhotovení uvedených v bode 2.4 zmluvy.
5.5 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a faktúra musí obsahovať odvolanie na
túto zmluvu o dielo s uvedením čísla zmluvy o dielo objednávateľa aj zhotoviteľa.
5.7 Pre prípad nedodržania podmienok dodania predmetu tejto zmluvy zmluvné strany sa dohodli
nasledovne:
5.6.1 za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy zaplatiť zmluvnú pokutu
vo
výške 0,03 % z hodnoty nedodaného diela za každý deň omeškania.
5.6.2 za omeškanie objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny diela zaplatiť úroky
z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania
VI. Spolupôsobenie objednávateľa
6.1 Objednávateľ poskytne súčinnosť zhotoviteľovi pre realizácii geodetických prác spočívajúcu
v otváraní poklopov šácht kanalizácie.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania geodetického elaborátu, poskytne zhotoviteľovi
na jeho písomné požiadanie potrebné spolupôsobenie najmä:
6.2.1 pri odsúhlasovaní návrhu geodetického elaborátu,
6.2.2 vo vysvetleniach, vyjadreniach a stanoviskách, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy o dielo.
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VII. Zodpovednosť za vady
7.1

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy o dielo postupovať s odbornou
starostlivosťou.

7.2

Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a požiadavkami objednávateľa.

7.3

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy o dielo bude vypracovaný podľa
požiadaviek objednávateľa, príslušných technických noriem a legislatívnych predpisov
platných v čase plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

7.4

Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté po odovzdaní geodetického elaborátu iba vtedy,
ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.5

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.6

Pre prípad vady v geodetickom elaboráte dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v geodetickom
elaboráte. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné
vady v geodetickom elaboráte odstrániť bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení
reklamácie objednávateľom v dohodnutom termíne.
7.7 Prípadnú reklamáciu vady v geodetickom elaboráte je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady. Reklamácia bude mať písomnú formu a bude v nej uvedený
popis vady a termín odstránenia vady.
VIII. Záverečné ustanovenia
8.1 Ak nie je v tejto zmluve o dielo dojednané inak, platia ustanovenia zákona č. 513./1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatné všeobecné záväzné
právne predpisy platné na území SR.
8.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve o dielo musia byť vyhotovené písomne
formou dodatku, odsúhlasené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán
a prehlásené za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
8.3 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy o dielo podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
8.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrži po jednom exemplári.

V Trebišove, dňa 14.12.2020

Vo Vojčiciach, dňa 14.12.2020
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Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....................................................
Ing. Dušan Biž, konateľ

..................................................
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, starosta obce
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