
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov. 

P r e a m b u l a
Táto  zmluva sa  uzatvára  ako výsledok  obstarávania  v zmysle  zákona č.  25/2006 Z.  z.
o verejnom  obstarávaní  a o zmene  doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon
o verejnom  obstarávaní“).  Objednávateľ  na  obstaranie  predmetu  tejto  zmluvy  použil
postup verejného obstarávania – zadávanie zákaziek s nízkymi  hodnotami podľa § 102
zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. O b j e d n á v a t e ľ
     

Názov verejného obstarávateľa Obec Dravce
Sídlo Obecný úrad č. 27, 053 14 Dravce
Štatutárny orgán Ing. Elena Bašistová, starostka obce
Poverený jednaním Ing. Elena Bašistová, starostka obce
Kontaktná osoba Ing. Elena Bašistová, starostka obce
IČO 00329045
DIČ 2020717633
IČ DPH Nie som platcom DPH
Bankové spojenie Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu 3401097003/5600
Tel/fax 053 4598233/053 4598255
e-mail obecdravce@stonline.sk
www dravce.ocu.sk

1.2. Z h o t o v i t e ľ

Obchodné meno Peter Garnek - GEODET
Sídlo Zimná 107, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán Peter Garnek
Zástupca na rokovanie vo
veciach technických

Peter Garnek

Zástupca na rokovanie vo
veciach právnych

Peter Garnek

Právna forma SZČO
Zapísaný v živnostenskom
registri

810-11408, Obvodný úrad Spišská Nová Ves

IČO 34803637
DIČ 1039720066
IČ DPH Nie som platcom DPH
Bankové spojenie UniCreditBanka, a.s.
Číslo účtu  6847119004/1111
Tel./fax  0907 239 222
e-mail  peter.garnek@gmail.com
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Čl. 2
PREDMET ZMLUVY

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
o dielo (ďalej len „zmluva“) pre   objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo,
ktorým je:  
Porealizačné zameranie trasy výtlačného vodovodného radu, vodovodnej rozvodnej siete,
kanalizačného zberača a elektrickej prípojky na vydanie kolaudačného rozhodnutia.   

2.2  Predmetom porealizačného zamerania trasy  vrátane bodových prvkov (kanalizačná
šachta, šúpatko, hydrant, vodovodná šachta, šachta čerpacej stanice a pod.)  je:
2.2.1 Výtlačný vodovodný rad o dĺžke 1 230 m
2.2.2 Vodovodná rozvodná sieť o dĺžke 4 013 m
2.2.3 Kanalizačný zberač o dĺžke 4 068 m
2.2.4 Elektrická prípojka pre vodojem o dĺžke  180 m

2.3 Vodovod a kanalizácia sú na 80% uložené v spoločnej ryhe.

2.4  Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dokončené dielo
podľa bodu 2.1 prevezme,  zaplatí  dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté
spolupôsobenie.
       

Čl. 3
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Vyhotovenie  a dodanie  porealizačného zamerania  trás  uvedených  v čl.2.  odsek 2.2
v listinnej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči v troch vyhotoveniach pre
každú trasu jednotlivo. Výsledný operát bude obsahovať  zameranú trasu, zameranú
trasu premietnutú do katastrálnej mapy a zoznam súradníc jednotlivých bodov trasy
a bodových prvkov uvedených v čl. 2 odsek 2.2. 

         
Čl. 4

SPÔSOB VYPRACOVANIA

4.1   Predmet  zmluvy  podľa  článku  2,   v rozsahu  a obsahu  podľa  článku  3,  bude
uskutočnený  a dodaný v rámci dojednanej  cenovej ponuky. 

4.2   Pri  realizácii  predmetu  zmluvy  bude   zhotoviteľ  postupovať  s odbornou
starostlivosťou,  bude  dodržiavať   všeobecné  záväzné   predpisy,  technické   normy,
dojednania   tejto  zmluvy   a  bude  sa  riadiť  východzími  podkladmi  objednávateľa
odovzdanými ku dňu uzavretia  tejto zmluvy, zápismi a  dohodami zmluvných strán na
štatutárnej  úrovni.

Čl. 5
ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že predmet zmluvy podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3
tejto zmluvy vyhotoví a dodá  v termíne do troch mesiacov od uzavretia zmluvy.

5.2  Predmet  zmluvy  podľa  článku  2  je  splnený  riadnym  zhotovením  a  odovzdaním
objednávateľovi.  Odovzdaním  predmetu  zmluvy   sa  rozumie  osobné  odovzdanie
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objednávateľovi s  potvrdením o prevzatí.

Čl. 6
PODKLADY

6.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú: 
6.1.1 kópia katastrálnej mapy – k.ú. Obec Dravce a Obec Sp. Štvrtok - verejne prístupná na
internete 
6.1.2 projektová dokumentácia zrealizovanej stavby
6.1.3 vytýčenie zameriavaných sietí zabezpečí objednávateľ
6.1.4 platné technické a právne normy

6.2  Uvedené  zmluvné  podklady  platia  v prípade  rozporov  v uvedenom  poradí  a ich
dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

Čl. 7
CENA DIELA, PLATOBNÉ  A FAKTÚRAČNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (diela) podľa čl.2 v rozsahu  a obsahu podľa čl.3
tejto zmluvy, je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona  NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách  v znení  neskorších  predpisov  a vyhlášky  MF SR č.  87/1996 Z.  z.,  ktorou  sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov..

7.2 Cena predmetu zmluvy podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy je: 

Cena bez DPH v eur Sadzba
DPH
v %

Výška DPH v eur Cena s DPH v eur
Cena celkom v eur

2 790 - - 2 790
             
7.3 Podkladom   pre   úhradu   ceny   predmetu  zmluvy   bude   faktúra   vystavená

zhotoviteľom. Zhotoviteľ  je oprávnený faktúru vyhotoviť  a objednávateľovi doručiť
najskôr v deň zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 2 a čl. 3. Faktúra
musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platného a účinného zákona o dani
z pridanej hodnoty.  Splatnosť  správne vystavenej faktúry je do 14 dní odo dňa  jej
doručenia objednávateľovi. 

ČL. 8
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Ak zhotoviteľ  odovzdá dielo uvedené v čl.  2 po termíne uvedenom v čl.  5,  zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. 7 za každý začatý deň omeškania.
8.2  Ak  objednávateľ  neuhradí  faktúru  v lehote  splatnosti,  zhotoviteľ  môže  faktúrovať
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z dlžnej sumy.

8.3  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ, práce rozpracované  ku dňu  zrušenia alebo odstúpenia od
zmluvy faktúrovať objednávateľovi v pomernej výške z dohodnutej ceny podľa čl.7 .
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Čl. 9
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

9.1   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.

9.2 Zhotoviteľ  zodpovedá za to,  že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi
podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád a nedorobkov.

9.3   Pre   prípad   vady   predmetu  zmluvy,   dojednávajú   zmluvné   strany   právo
objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.
Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

9.4  Prípadnú  reklamáciu  vady  plnenia  predmetu  tejto  zmluvy  je objednávateľ povinný
uplatniť  bezodkladne  po  zistení  vady  v písomnej  forme  do  rúk  štatutárneho  orgánu
uvedeného v čl. 1, odsek 1.2.

9.5  Výhrady orgánov štátnej správy a výhrady organizácií poverených výkonom štátnej
správy  k porealizačnému zameraniu  v rámci  kolaudačného  konania  po  dodaní  diela,  sa
posudzujú ako vady diela..

9.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy do 7
dní  od  prevzatia  písomného   uplatnenia  oprávnenej  reklamácie  objednávateľa  a vady
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. 

          
Čl. 10

ZMENA ZÁVAZKU

10.1 Ak v priebehu realizácie predmetu zmluvy objednávateľ uplatní nové požiadavky na
predmet  zmluvy,  ktoré  budú  mať  vplyv  na  cenu  a  termín   plnenia,  zaväzuje  sa
objednávateľ upraviť dodatkom k tejto  zmluve cenu a termín plnenia  vo väzbe na zmenu
predmetu zmluvy.

Čl. 11
VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

11.1  Východiskové  podklady  a digitálny  formát  spracovanej  dokumentácie  zostávajú
v archíve  zhotoviteľa,  ale   sú  vlastníctvom  objednávateľa   a  na  požiadanie  budú
objednávateľovi vydané do 7 dni.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely
ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.

11.3 Splnením všetkých povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke
právo na „dielo“ prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa. Objednávateľ súhlasí
s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na
propagáciu svojej činnosti.
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Čl. 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1  Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

12.2   V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným
alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť
alebo  nevykonateľnosť  ostatných  ustanovení  tejto  zmluvy,  pričom  zmluvné  strany  sa
zaväzujú  príslušné  ustanovenia  nahradiť  novým,  platným,  účinným  a vykonateľným
ustanovením,  ktoré  sa  svojim  významom  a obsahom  bude  čo  najviac  približovať
nahrádzanému ustanoveniu.

12.3 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov
zmluvných strán.

12.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

12.5 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

12.6  Obidve  zmluvné  strany  sa  zaväzujú  ohlásiť  všetky  zmeny údajov  dôležitých  pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

12.7 Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a
a nasl.  Občianskeho  zákonníka  v platnom  znení  a  §  5a  zákona  č.  211/2000  Z.z.
o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

12.8  Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpísania  štatutárnymi  zástupcami  oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  podľa §
5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.

12.9  Zmluva je platná do úplného dokončenia  diela.

12.10 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží 
objednávateľ a jeden rovnopis obdrží dodávateľ.

12.11 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu
uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný,  pričom nebola podpísaná
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

V Spišskej Novej Vsi, dňa: ....................... V Dravciach, dňa: ........................

 za zhotoviteľa:                     za objednávateľa:                

....................................................... .......................................................
signed signed
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