Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Článok 1 - ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ: Obec Hronec
Zlievarenská 516
976 45 Hronec
Štatutárny orgán:
IČO:
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:
Zhotoviteľ:

Geodetické služby, s. r. o.
Ul. SNP 71
965 01 Žiar nad Hronom
Zápis:

č.10235/S

Hronom

Bohuslav Nemky, starosta obce Hronec
00313483
048/6710402
048/6710412
starostahronec@stonline.sk

Okresný súd v Banskej Bystrici - OR odd. Sro vložka

Štatutárny orgán:
Ing. Beata Mešťanová, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Beata Mešťanová
vo veciach technických: Mgr. Vladimír Urblík
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Žiar nad
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:

0411552133/0900
36636029
2021965297
SK2021965297
045/6724198, 045/6722780-IP
045/6724198
geodetsl@geodetsl.sk
Článok 2 - PREDMET ZMLUVY

Názov predmetu zákazky:
„Geodetické zameranie obce Hronec“
Opis a rozsah predmetu zákazky:
1. Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu. Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí.
Výstupný formát sa dodá v tlačenej forme 2x, na CD 1x.
2. Geometrický plán malého rozsahu (cca 50 x 20 m) pre výkup pozemkov. Počet kusov geometrického
plánu 3x.
Článok 3 – SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA
1. Pre potreby vypracovania dokumentácie v zmysle článku 2 bodu 1 objednávateľ dodá
zhotoviteľovi aktuálnu katastrálnu mapu celej stavby – t. j. stav C-KN a E-KN v digitálnej forme (vo
formáte – vgi, dgn alebo dxf) do troch dní od podpísania zmluvy. Za aktuálnosť dodanej databázy
zodpovedá objednávateľ.
2. V prípade potreby sa zaväzuje objednávateľ k súčinnosti pri vybavovaní žiadostí o vytýčenie
inžinierskych sietí správcami k tejto stavbe ihneď po podpísaní tejto zmluvy i počas jej plnenia.
Článok 4 - CENA ZA PREDMET ZMLUVY, MOŽNOSŤ ÚPRAVY CENY
1. Polohopisné a výškopisné zameranie – uličný pás
MJ /merná jednotka/ = 1 m
Počet MJ = cca 9390
Cena za 1 MJ = 0,80 €
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Cena bez DPH =
DPH =
Cena s DPH =
2. Porealizačné zameranie kanalizácie – v cene P+V uličného pásu
3. Zameranie inžinierskych sietí – v cene P+V uličného pásu
4. Vytýčenie priebehu inžinierskych sietí správcami
(cena je orientačná = závisí od rozsahu – dĺžky inžinierskych sietí)
DPH =
Cena s DPH =
5. Vyhotovenie geometrického plánu
Cena bez DPH =
DPH =
Cena s DPH =

7512,00 €
1502,40 €
9014,40 €
0,00 €
0,00 €
cca 1660,00 €
332,00 €
1992,00 €
125,00 €
25,00 €
150,00 €

V prípade iného rozsahu prác (polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu) bude
fakturovaná suma prepočítaná podľa skutočne odmeraného počtu merných jednotiek.
Cena vytýčenia priebehu inžinierskych sietí bude fakturovaná podľa skutočne vytýčeného
rozsahu – dĺžky inžinierskych sietí správcami inžinierskych sietí.
Článok 5 – ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY
Predmet zákazky bude odovzdaný obstarávateľovi v termíne do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo. Dodržanie termínu dodania zákazky závisí od
včasného vytýčenia priebehu inžinierskych sietí správcami týchto sietí.
Článok 6 - PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
Úhrada za vypracovanie predmetu zákazky bude vykonaná na základe doručenej faktúry podľa
skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov súvisiacich s realizáciou
predmetu zákazky v súlade so zmluvou o dielo. Doba splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od
doručenia faktúry objednávateľovi.
Prijatím faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky zhotoviteľa.
Článok 7 - NÁHRADA ŠKODY
Ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú
druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť. Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností bolo
spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana
povinná. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť povahu
prekážky, pre ktorú si nebude plniť svoje povinnosti – inak vznikne poškodenej strane nárok na náhradu
škody.
Článok 8 - OSOBITNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom konaní a počas realizácie diela nesprístupnia tretím
osobám.
Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov: V prípade, že niektorá zo zmluvných strán
nebude schopná plniť si svoje záväzky riadne a včas, alebo poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným
spôsobom má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť postupom podľa § 345
Obchodného zákonníka.
Článok 9 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzavretie
dodatku sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
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Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú dva rovnopisy pre objednávateľa a dva
pre zhotoviteľa.
V Hronci, dňa .................................
dňa .................................

V Žiari nad Hronom,

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.........................................
Bohuslav Nemky
starosta obce

............................................
Ing. Beata Mešťanová
konateľ
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