
ZMLWAODIELO
(podl'a $ 536 a násl. Obchodného zríkonnika)

na dodanie geodetic|cých prác

č|. r ZMLIIV|IÉ STRANY

SK GEoDETI' s.r.o. Bratislava, Slovenská republika

Ing. Michal Halinrár, konatel' spoločnosti:
oR oS Brďislava I' oddiel: Sro, Vložka číslo: 36643/8
VUB a.s. Bratislava Cis|o ÚčnJ2015354257 10200
sK 94 0200 0000 0020 1535 4257
SUBASKBX
35943246
2022026r'.68
sK 2022026468

obec Marianka, Školská 32' 900 33 Marianka

starostom ruDr. Radovanom Jurikom
00 304 930
202 0u 3680

1. 1 Zhotoviteť _adresa:

zastúpený:
zap[saný:.
Bankové spojenie:
IBAN:
Brc (swlFT):
IČo:
DIČ:
ICDPH:

l.2 objednávatel'-adresa

z-astlpený'.
ICO:
DIČ:

čI. 2 PRJDMET ZMLIIVY

2.1 zhotoviter sa zAváz1rje' že v rozsahu a za podmienok dohodnuých Y tejto Tnluve a objednáVaterovi
zhotoví a odovzdií:

2.1.1 Polohopisné a \.ýškopisné zameranie uličného pásu v celej širke ( obojstranné zameranie) ulíc
Karpatská' Budovateťská , Štúrova v obci Marianka o celkovej ďŽke áujmového úZemia 1,6km za účelom
Yytvorenia dostatočného podkladového materiálu pre projekt chodníka, resp. rozšírenia existujúcej komunikácie
v obci. Súčasťou zamerania budú aj všetky povr.chové znaky porlzemných a nadzemných vedení v zameriavanom
páse s vykresleným priebehom vedenia podzemných sietí. Zifuoveň so zameraním zboÍoýiteÍ stabilizuje a určí
aj body PGB na v}týčenie projekfu do terenr:, ako aj na porealizačný geometriclcý plrín.
2.1.z Geometrické plány na odčlenenie dotlouých častí pozemkov v áujmovom územi tta účely ich
majetkoprármeho vysporiadania, v rozsahu podl'a poŽiadaviek objednávatel'a.

2.2. objednávateť sa zavázuje, že dokončené práce preveme na áklade súpisu skutočne vykonaných prác.
odsúhlaseného oborrra zmluvnými stranami, zzplatÍ zá ich áotovenie dojďnanú cenu a poslgtne ZhotoYite]bvi
dohodnuté spolupÓsobenie Grístup k Zameriavaným objektom).

čL 3 sPÓsoB vYPRAcovANIA A PočET DoKUMENTÁCIE

3.1 Počet vyhotovenÍ Polohopisného a ýškopisného zamerania, ktoIé Zhotoviteť odovzdá objednáYatelbvi v
rámci dojednanej ceny je nasledovný:
lx prvopis Polohopisného a ýškopisného zzrnerarrÍa
lx zomam dotloruých parciel
lx pre} 'ad áberov pozemkov podťa vlastrríkov
lx cD, foÍn.ít dgn, xls, doc

3.z Počet Yyhotovení GP, Idoré zhotovitel ďovzdí objednávatelbvi v rámci dojednanej cenyje nasledor,rrý:
3x prvopis geometrického plrílru
lx neoverený GP s vyznačením osi dokumentície
|x kÓpia ziíanamu podrobnébo merania anien
]x zonam súradníc lomov'ých bodov majetkovej branice
lx CD' forrrrát dgn, xls, doc

3.3 Pri vypracovaní dokumentácie poďa č|. 2 a 3 tejto zmluly je áoíovfter povinný dodržiavať všeobecné
áv.izné predpisy, technické normy a dohody podlb tejto znluvy. Bude sa riaďť ýchodiskovými podkladmi,
ápismi a písomn1tmi dohodami znluvných stán.



č|. 4 TERMINY PLNENIA

1 zhotovitel' sa zayázt]je, že r1pracuje a dodá pIedmet zmluvy dohodnuý v rozsahu a

;lánku 2 a 3 tejto zn]uvy v termíne do i5.04.20 l l.

4.2 Predrnet plnenia pocll'a tejto zrrrluly je sptnený riadnym !)pracovaním a odovzdaním

objednávatel'ovi s potwdením o prevzatí alebo odovzdaním verejnému prepravcovi.

čt. 5 SPoLUPÓSoBENIE oBJEDNÁVATEIA A PoDKLADY

5.l. objednávatel' sa zavl]zúe, Že počas \rykonávania prác, poskytne Zhotoviterovi v ne\ryhnutnom rozsahu

potrebné sp;lupósobenie, spočívájúce najmá v odovzdani doplňujúcřh údajov, spresnení podkladov, lyjadrení a

stanovisIq ktoých potreba vmikne v pri;behu p]nenia tejto zmluvy. Toto spo|upósobenie posk1'tne.Zhotovitel'ovi

".":*,["isi" 
áó l áni oo.1"t'o ,tyžizďina. V oiobitných prípadoch je moŽné obojstanne dohodnúť individuálny

5.1 zo strany objednávateťa, ktoré preukázatel'ne spÓsobí zdržanie prác

úpIave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať d|žke zdržaua,

obsahu podl'a

dokumentácie

termÍn.
5.3. Nedodržanie termínu podťa čl.
Zhotoviteťa, oprávňuje Zhotovite]'a k

spósobeného objednávaterom'
veciach objednávok, preberania a odsúhlasovania \ykonalrých pnác

5.4. Zo strany objednávatel'a je vo
Zodpovedný pán lng. Michal Halinii,r.

čl'ó cENÁ PRÁc A PLAToBNE PoDMIENKY

6.1 cena za Zhotovenie predmetu podla čl. 2 v rozsahu a obsahu podťa čl. z a3 tejto Zmluvy je dojednaná

dohodou zmluvných stnírr pocll'a zrák. č.' |8/1996 Z.z. o ceÍrách a v m|ysle víťaznej cenovej ponuky Zhotoviteťa

doručenej l0.o2)ol1 objednávateťovi v rámci verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej objednávateťom dňa

o2'o2'2oi |, vo ..ýške 3.2ž0,80EUR vrátane DPH. V cene sú Zahmuté všetlry náklady spojené so Zhotov€ním

diela. Cenaje dohodnutí ako pevná.
áz Š|Ěcifikácia ceny v prípade požiadavky objednávatel'a na.dodanie naviac geodetických prác bude

u,e"oa poÁ.." t 
"e''" 

p.ác oónodnot"j podťa tejio Zmlury, a to na základe dohody oboch zrnluwých strán

6.3. Zhotovitel po ukončeni prác álebo ich ucelenej časti r1pracuje súpis vykonaných prác, ktoý predloŽí

na schválenie objeclnávateťovi. Pó jeho schválení vzniká áotoviteťovi právo yystaviť fakturu spolu z1 všetky

riadne vykonané a odovzdané prácó podl'a súpisu vykonaných prác. Podkladom pre úbradu podťa čl. 6.l bude

faktura, |torá bude objednávatil'o. ilg'.ouuů a splama dó 3okalendárnych dní od prevzatía alebo doručenia

obj ednávateťovi.
6.i' V prípade, že clÓjde k zastaveniu prác' zrušeniu alebo k odshrpeniu od tejto zmlulry z dÓvodov na strane

objednáva;ťa; buáe zhoioviteť práce rofrracované ku dňu zastavenia, zušenia alebo odsttrpenia od zmluvy

fakturovať vo výške vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podl'a čl' 6.l zrnluly.

6.5. Penalizácia za oneskorené dodanió preclmetu zrnluvyje 0.05% z faKurovanej sumy za kaŽdý kalendárny

deň.
6'6. Penalizácia za oneskorené úfuady faktur je 0 '05|6 zakúdý oneskorený kalendií'rny deň'

čl.7 zoDPovEDNosŤ zA VADY

,1.]'. Zhotoviteť zodpovedá Za to, Že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateťovi podťa

ustanov€ní tejto Zmluvy.
,7.z. Zhoiovitel, zoápovedá za chyby, ktoré má dokumentiícia v čase odovzdania objednávatel]ovi.

1.3. Zhotovitel zodpoveai za ctryuý ootumentiície, lftoré vmiknú po čase jej odovzdania, ak boh spósobené

porušením jeho povinnosti'
i.q Zňotoviteť nezodpovedá Za chyby dokumentácie, ak tieto boli spÓsobené použitím objednávatel'om

dodaných podkladov a áótoviteť ani pri vynaloženi odbomej starostlivosti nemohol zistíť nevhodnosť ýchto

podkládov.alebo na n€ obj ednávatel,a upozornil a objednávatel na ich pouŽití trval.

l's. Zhotovitel' sa zaYázťlje po uplynutí oprár'nenej reklamácie objednávatelom, odstnániť chyby

dokumentácie bezodpIatne a bez zbýočného odkladu.
.t '6. Reklarxíciu ;hýb plnenia o.edmeír tejto Znluvyje objednávateť povinný uplatrriť bezodkladne po zistení chýb v

písomlej forme.

čL 8 ZMENA zÁvÁzKu

8.l Zmluvné stany sa zviizujú že prisfupia na Znenu zÁyázku v prípadoch, kedy sa po uzawetí zlluly zmenia

ýchodiskové podkjady, roáoďujúce prc uzavrďie zrnlwry alebo milarú nové požiaclavky objednávatel,a, tj. zmluvné

stlany posúdia dopad na cenu phenia'



čr 9 \&(xD(]{É UsrAbovE{IA

'1. zmhva je uaYl€fá @ism oboch mluvných mán' objefuáveťom a vyhotovircfom. hllÍlya vzfuá
pnqjavenÍm sithlasu s celým jej obsahom. Sriblas nusí bý pisomný riadne potvrdený a po@ísaný oprávnen1h
ástupcom mluvnej stsany, ktoná ho takto prejavila.
9 2. M€nť ďúo @hovď ts'xt Qit) nlury je moáé len fcrmou písomýú dodďtov' lomé buói p|ataé' ak budú
riadne potvrdené a p@ísané opÉvnenými zásfupcmi oboch zmluvných sffi. Pre plfuoď dodatkov k t€jto
mluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
9.3. Knávrlrom dodď<ovk tejto zmlwe m zmhrrné stsa'ry zaváztjú vyjadriť písme, v lehote 15 .Ltí od tloučenia
návúu dodďu ttttbj stsme. Po tú isílfubu je lfimo nÁúon viaznásEa4ldoráhopďala
9.4. v prlpadocb' lÚoé nie sú výslovne wďené v tejto ZoD sa budÍ mluvné sEmy riadť usmoveniami ákona
č,5|3/19| b. obcho<iý ákomlk v p|fum a účimom Ťení v Slovenskej ftpublike' Épadne inými vseouecne
áviiaýmirrávnynipe@imiplan5lniaúĚimjmivslovenskei lepJblike.
9.5. Táto zduva bola uzatvoÍ€nií v slovenskom jazyku' m]uvné stany preh|asujt1 že tomuto zneniu
porozumeli a súblasia s obsahom tejto mluYy.
9.6. všetky spory' ktoÉ wairnú z@ito znlťlvy'vÍfuÉ spoov o jej pldnoď' výt<lad ďebo zušaie budÍ d€š€né
ped noaďmvským slrlom slovmskej obchodnej a prienn1rselnq| kmory v Brais|ave) @ťajeho ákladných vnrítomých
prámych p@isov. stany mpockobiaroáodnriutoho giÓr Júo toňodnnie bude pre straíy ávázné.
9.7 Znluvaje áotovoáv fryroch exempl&och' ztohopo dva er<emp|rárotr€ l<aždú mfuvnúsFau

v Mnrimke. dňa 1í(D2011

@snoEoDETr
Ú|4,-." sK GEooEn &r.o.u5xg5ý.".-1-fu ..{iíůirrrsuvltco' el;ii ii1 biěl iořiJiHl

Ztotovieť:

SKGEODEII, s-r.o.
Ing Micbal Haliífr' koídeÍ ryolobosi
IngMffin Dúší4 kondeť s1oloóoďi



Dodatok č. 1
k zmluve o die|o na dodanie geodetických prác zo dňa |s.02.2011

č|. 1ZMLIIVNÉ STRAIYy

1.l Zhotovitel _adresa: sK GEoDETI' s.r.o. Bratislav4 Slovenská republika

ZasIipený: Ing. Michď Halinrár, konatel spoločnosti:
zapisaný.- oR oS Bratislava I, odďel: Sro' VloŽka ěIs|oi 36643/B
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava Čis|o tuat zotfisqzsl l0z0o
IBAN: SK 94 0200 0000 00201535 4257
BIC(SWTM: SUBASKBX
IČo: 35943246
DIČ: 202202646E
IČDPH: sK2022o26468

1.2 objednávatel'-adresa ob€c Marianka, Štolská 32, 9oo 33 Marianka

Zastupený: starostom JUDÍ. Radovanom Jurikom
IČo: oo 3o4 93o
DIČ: 2o2 0643680

č|. 2 PREDMET DoDATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl' 9'2 a 9.3 Zmluvy o ďelo na dodanie geodeticlých prác zo dňa 15.02.2011 (ďalej
len ZoD) dohodli na rozšírení rozsahu die|a pod|'a 2.2.| ZoD o ,hornú čast' '' Kařpatskej ulice v dEke 0,4
km ato pri zachovaní predmetu diela v mysle ZoD. Celková dlžka áujmového územia po jej zv'ýšení poďa
tohto dodatkuje 2 km
cena Za Zhotovenie predmetu poď'a čl. ó.l ZoD sa z divodu rozšírenia rozsahu ďela zrryšuje o sumu vo výšk€
805'20EUR vrátane DPH. Celková cena diela po jej Zvýšení poď'a tohto dodatku predstavuje čiastku 4026EUR
wátane DPH.

ostané ustanovenia ZoD zastávajíbez zmeny.

V Marianke' dňa 15.032011

@,sufrEoDETt
sK GEoDťÍ| s.r.D.

SKGEODEII sr.o.
Ing. Micbal Hďinfo, konaÍef wolofuosti
IngMaftin DjŇq kontrť spoločnosti


