ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami :
Objednávateľ :
Sídlo :
IČO:
Štatutárny zástupca:

Obec Nededza
Hlavná 1/1, Nededza 013 02
00321516
PhDr.Peter Vajda - starosta
(ďalej iba „objednávateľ”)

Zhotoviteľ :
Sídlo:
IČO :
IČ DPH :
Štatutárny zástupca:

Bc. Jaroslav Pilarčík-Geotop
Republiky 999/7, 010 01 Žilina
41925041
nie je platcom DPH
Ing. Jaroslav Pilarčík
(ďalej iba „zhotoviteľ”)
Článok I.
Predmet zmluvy, čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje vykonať pre objednávateľa riadne a včas geodetické činnosti pre projekt
Priemyselná zóna Nededza v rozsahu uvedenom v bode 2 tohto článku (v ďalšom texte iba „dielo“) a objednávateľ
sa týmto zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť cenu (odmenu) za vykonanie diela.
2. Predmetom zákazky je vykonanie geodetických činností na stavebných objektoch:
 SO 01 Príprava územia
 SO 02 Križovatka, dopravné napojenie
 SO 03 Regulácia potoka
 SO 04 Dažďová kanalizácia
Predmetné služby spočívajú v:
 zriadení bodového poľa
 vytýčení stavby
 vytýčení staveniska
 zameraní a vytýčení podzemných a nadzemných inžinierskych sietí
 zameraní a výpočte kubatúr

1. Zhotoviteľ dielo vykoná výlučne na vlastnú zodpovednosť a riziko, riadne a s odbornou starostlivosťou.
Článok II.
Cena diela, platobné podmienky, odovzdanie diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je určená na základe prieskumu trhu celkom 10 300,- EUR (zhotoviteľ
nie je platca DPH). Cena diela je určená podrobne v tabuľke za jednotlivé činnosti a je konečná cena.
Činnosť
Zriadenie zákl. Bodového poľa
Vytýčenie stavby
Vytýčenie staveniska a komunikácií
Zameranie a vytýčenie podzemných
a nadzemných inžinierskych sietí
Zameranie a výpočty kubatúr
CELKOM

Cena celkom v Eur
4 000
2 000
2 000
1 400
900
10 300

1. Cena diela je splatná v hotovosti pri dodaní a odovzdaní jednotlivých častí diela a všetkých potrebných
podkladov.

1. Pri odovzdaní časti diela bude spísaný odovzdávací protokol, ktorý bude potvrdený obomi zmluvnými stranami.
1. Podkladom k úhrade je faktúra vystavená dodávateľom so splatnosťou 14 dní.
Článok III.
Miesto a čas plnenia
Prechod nebezpečenstva škody na diele

1. Miestom vykonávania diela sú pozemky nachádzajúce sa v obci Nededza, okres Žilina zapísané pre kat. úz.
Nededza v súvislosti s projektom Priemyselná zóna Nededza.
2. Termín vykonania a odovzdania diela bude stanovený na základe dohody oboch zmluvných strán v závislosti od
vydania povolení k daným stavebným objektom nie však neskôr ako 31.9.2011.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele.
Článok IV.
Záručná doba
1. Zhotoviteľ týmto objednávateľovi poskytuje záručnú dobu na dielo v trvaní 5 rokov. Záručná doba začína plynúť
odo dňa odovzdania diela.
Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, a že túto dohodu uzavierajú slobodne a vážne.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ich obsahom a
toho, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle,
ju bez existencie tiesne, nátlaku alebo nápadne nevýhodných
podmienok vlastnoručne podpísali.
2. Odchylné ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka a
obchodnými zvyklosťami. Zmluvné strany prehlasujú, že ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane
neplatným, bude v rozpore s právnym predpisom, bude sa považovať za oddelené od ostatných ustanovení zmluvy a
ostatné ustanovenia zmluvy zostanú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým
platným, ktoré budú najviac vystihovať obsah neplatného ustanovenia.
3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že všetky záväzky z tejto zmluvy, vrátane zmluvných pokút, sú,
najmä s ohľadom na povahu veci, plnenie a charakter odvetvia, v plnom súlade s dobrými mravmi a so zásadami
poctivého obchodného styku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi sa spravujú výlučne právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Táto zmluva a právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi právnym poriadkom
Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba v písomnej forme na základe dohody oboch zmluvných strán.
Zmluva obsahuje 2 strany a je vyhotovená v 2 exemplároch pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár.

V Žiline dňa 20.04.2011

............................................................
PhDr. Peter Vajda
objednávateľ

.............................................................
Ing. Jaroslav Pilarčík-Geotop
zhotoviteľ

