
ZMLUVA  O  DIELO 

Číslo  

uzavretá podľa §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)  

v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

OBJEDNÁVATEĽ:   

Obec Krásnohorské Podhradie       

Sídlo:                     Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  

Štatutárny zástupca:    Peter Bollo, starosta obce  

IČO:                328 421  

DIČ:                  

tel. č.:                           0915 891132  

e-mail:                          obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk  

Bankové spojenie:            

Číslo účtu      :          

 

(ďalej len objednávateľ)  

 

 

ZHOTOVITEĽ: 

EuroGeo-CADaster s.r.o., Czambelova 2, 040 01 Košice  

zastúpený    :   Ing. Szabó Gergely, konateľ 

tel./fax     :   0907 595 023 

Bankové spojenie   :    

Číslo účtu    :    

IČO     :   36771902 

DIČ     :    

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

 

mailto:obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk


                ČL. II 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 

 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka  zhotoviteľa  ktorá  je výsledkom 

obstarávania zákazky s  nízkou hodnotou 

2.2. Východiskové  údaje 

 

Názov: „Usporiadanie vlastníckych vzťahov prostredníctvom JPÚ v rómskej 

osade Krásnohorské Podhradie“ 

 

Čl. III. 

PREDMET PLNENIA 

 

3.  

3.1. Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých 

pozemkových úprav v rómskej osade Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava, 

kraj Košice,  v etapách podľa prílohy č.1 (návrh na plnenie kritérii) tejto zmluvy 

o dielo. 

3.2. Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať 

komplexne a úplne a vykonať všetky úkony v súlade s predpismi bez ohľadu na 

stanovený obsah odovzdávanej dokumentácie,  udržovať dielo v aktuálnom 

stave do jeho schválenia v zmysle zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov. Dielo vypracuje a odovzdá objednávateľovi podľa 

Metodického  návodu MP SR a ÚGKK SR č. .MN 74.20.73.46.30 na vykonávanie 

geodetických  činností pre projekt pozemkových úprav z augusta 2008,  

Metodického návodu MP SR č.184-I/2001-430 o všeobecnej časti o konaní 

a o začatí pozemkových úprav z decembra 2001. 

3.3. Zodpovedný  projektant  pre  projekt  pozemkových  úprav  podľa   ods./1/  tohto  

článku   je  Ing. Szabó Gergely, držiteľ osvedčenia /oprávnenia/ , evidenčné číslo 

468 zo dňa 9.11.2006 (23.10.2012) o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti 

fyzickej osoby podľa § 25a, zákona č.330/1991 Zb. o  pozemkových úpravách 

v znení neskorších predpisov resp. odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa 

vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 

155/1992 Zb. na vykonávanie pozemkových úprav, ktorý zodpovedá za 

vypracovanie diela v zmysle zákona a technických predpisov. 



Čl. IV. 

ČAS PLNENIA 

4.  

4.1.  Zhotoviteľ  sa zaväzuje že dielo  v rozsahu  uvedenom  v čl. lll  dokončí  a 

odovzdá objednávateľovi  bez zjavných vád, podľa pokynov  objednávateľa. 

4.2. Lehota  plnenia  predmetu  zmluvy 

4.2.1. Zahájenie  pozemkových úprav: dňom nadobudnutia právoplatnosti    

rozhodnutia o povolení pozemkových úprav Okresného úradu Rožňava, 

pozemkového a lesného odboru  

4.2.2.  Ukončenie  pozemkových úprav: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav Okresného 

úradu Rožňava, pozemkového a lesného odboru  

4.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať 

v termínoch dohodnutých podľa prílohy č.1 tejto zmluvy je možné lehotu 

primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na 

plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k zmluve. 

 

 

Čl. V. 

CENA 

 

5.  

5.1. Cena za dielo je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996Z.z. O 

cenách. Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet , ktorý tvorí neoddeliteľnú 

prílohu tejto zmluvy. 

5.2. Zmluvné  strany  dohodli  cenu predmetu  zmluvy  spracovanú v súlade  s 

Prílohou  zmluvy v rámci  jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných 

celkov v celkovej výške: 

 

19298,00    EUR cena bez DPH 

  3859,60    EUR výška DPH 

23157,60    EUR  celková cena s DPH 

 

slovom: dvadsaťtritisícjedenstopätdesiatsedem Eur a šestdesiat Eurocentov. 



 

5.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa plnenia tej časti  diela ktorá  nie je krytá 

rozpočtom objednávateľa. 

5.4. V prípade že sa počas  realizácie  preukaze  potreba  zmeny  objemového  alebo  

konštrukčného  charakteru alebo naviac prác proti povodne  dohodnutému 

rozsahu prác musia  byt vopred zaznamenané  a budú riešené  v dodatku k 

zmluvnej  cene 

5.5. Naviac  práce  môžu  byť vykonané  až po podpísaní dodatku k ZoD zmluvnými 

stranami. Na dodatok k zmluve predložený  inak ako je dohodnuté  v tejto zmluve 

alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada. 

5.6. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomne príkazu objednávateľa 

alebo odchylne od schváleného súpisu  prác a dojednaných zmluvných 

podmienok objednávateľ' neuhradí. 

 

Čl. VI. 

PLATONÉ PODMIENKY 

6.  

6.1. Spôsob fakturácie: maximálne štyri fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci 

projektu. Posledná faktúra projektu bude predložená objednávateľovi najneskôr 

do 31.10.2015.   

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle prílohy č.1 tejto 

zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky v termínoch a v cene 

podľa prílohy č.1 tejto zmluvy 

6.4. Objednávateľ neposkytne  zálohové platby  na dielo 

6.5. Lehota  splatnosti  faktúry medzi  objednávateľom a zhotoviteľom je stanovená 

na 30 dni od dátumu odovzdania diela 

6.6. Zhotoviteľ  predloží objednávateľovi originál faktúry  v štyroch  vyhotoveniach 

6.7. Objednávateľ si vyhradzuje pravo viazať 10 % z objemu  finančných  

prostriedkov  do odstránenia prípadných závad 

6.8. Zhotoviteľ je povinný nezrušiť bankový účet uvedený v tejto zmluve o dielo počas 

doby realizácie daného predmetu zmlúv. 

 

Čl. VII. 

PLATONÉ PODMIENKY 

7.  



7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet  tejto zmluvy je zhotovený podľa 

podmienok  zmluvy a že  počas záručnej doby bude mať vlastnosti  dohodnuté  v 

tejto zmluve 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ktoré ma predmet  diela v čase  jeho odovzdania  

objednávateľovi.  Za vady,  ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá 

zhotoviteľ počas zaručenej doby. 

7.3. Záručná doba je 24 mesiacov  a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi. 

7.4. Zmluvne strany sa dohodli  pre prípad vady diela, že počas záručnej doby ma 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť' vady 

7.5. Objednávateľ' sa zaväzuje, že pripadnú reklamáciu  vady  diela uplatní 

bezodkladne  po jej zistení písomnou  formou do rok oprávneného  zástupcu  

zhotoviteľa  podľa čl. 1 tejto  zmluvy. 

 

 

Čl. VIII. 

ZMLUVNE POKUTY 

 

8.  

8.1. Pre prípad omeškania je stanovená zmluvná pokuta za nedodržanie lehoty 

dodania diela zo strany zhotoviteľa vo výške 0,01% z ceny príslušnej etapy diela 

za každý deň omeškania. 

8.2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodol úrok 

z omeškania vo výške 0,01% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 

8.3. Zhotoviteľ' sa  zaväzuje  začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu 

plnenia v zmysle bodu  7.4 a 7.5 do 5 dni od uplatnenia oprávnenej reklamácie 

objednávateľa a vady  v čo najkratšom  technicky možnom čase odstrániť. 

Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

8.4. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná zaväzuje sa zhotoviteľ 

dodal' do 10 dni od zistenia tejto skutočnosti nahradný predmet plnenia. 

 

Čl. IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.  

9.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byt' 

písomný a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany ktorá ho prejavila. 



9.2. 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. 

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

9.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 

písomne, v lehote 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú 

dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o 

znení dodatku k zmluve oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich 

požiadala súd o rozhodnutie 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli na tom že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 

zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o 

rozhodnutie súd 

9.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých objednávateľ  

obdrží tri a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. 

9.7. Tato zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť nadobudne dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu 

Rožňava, lesného a pozemkového odboru o povolení pozemkových úprav. Na 

účinnosť' tejto zmluvy je potrebné aj jej zverejnenie na internetovej stránke obce. 

 

 

V   Krásnohorskom Podhradí, dňa   1.10.2014  

 

 

 

 

..........................................................   ................................................                

               objednávateľ                zhotoviteľ 

 


