
Zmluva o dielo 

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 

na vyhotovenie geometrických plánov pre stavbu: 

„Cyklotrasa Vetva P3 Torysa – Nižný Slavkov“ 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ 

 

Názov:   Združenie obcí hornej Torysy 

Sídlo:    Krivianska 557/1, 082 71 Lipany 

Štatutárny zástupca:  Ján Šejirman, predseda 

IČO:    37938231 

DIČ:     2021789814 

Tel.:    +421 905 421 531 

E-mail:    zoht@hornatorysa.com 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Lipany 

IBAN:    SK43 0200 0000 0036 5643 7356 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ 

 

Názov:   GEODET MK, s.r.o. 

Sídlo:    Nám. sv. Martina 728/93, 082 71 Lipany 

Štatutárny zástupca:  Ing. Miloš Kožuško 

IČO:    52 727 751 

DIČ:    2121118450 

Tel.:    +421 908 874 075 

E-mail:   miloskozusko75@gmail.com 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

IBAN:    SK93 0900 0000 0051 6557 4152 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“) 

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa  ustanovenia 

§536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len 

„Zmluva“): 
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Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá geometrické plány pre stavbu: „Cyklotrasa 

Vetva P3 Torysa – Nižný Slavkov“ 

 

2.2. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase.  

 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie 

dojednanú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 

Článok III. 
ROZSAH A OBSAH 

 
 

3.1  Geometrické plány budú členené na štyri samostatné časti podľa katastrálnych území,   

ktorými je cyklotrasa vedená (k. ú. Torysa, k. ú. Brezovica, k. ú. Brezovička,  

k. ú. Nižný Slavkov).  

3.2 Geometrický plán bude: 

 vyhotovený podľa platných predpisov 

 overený osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác 

 overený príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom 

 dodaný v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme – súbor 

.pdf, Excel, Word ... 

 

3.3  Geometrické plány budú vypracované v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických 

noriem vzťahujúcich sa na dielo a v súlade s platným územným plánom zainteresovanej 

obce. 

3.4  Každá dielčia časť dokumentácie bude v samostatnom obale označenom názvom  

príslušnej dielčej časti.  

3.5   Formát dodania dokumentácie: textová časť dokumentácie .doc a .pdf, výkresová časť 

dokumentácie vo formátoch .pdf, .dwg a .dgn. Počet vyhotovení v tlačenej forme 3 x, 

v digitálnej forme na CD 1x. 

 

Článok IV. 

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania geometrických plánov poskytne 

zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä 

v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení stanovísk, ktorých 
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potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a z odsúhlasenia konceptu 

dokumentácie. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní od jeho 

vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín 

vyjadrenia. 

4.2  Nedodržanie termínu podľa čl. 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí 

zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude 

zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom. 

 

Článok V. 
TERMÍN PLNENIA 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu 

dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. 

 

5.2  Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 

geometrických plánov objednávateľovi s potvrdením o prevzatí alebo odovzdaním 

verejnému prepravcovi. 

 

 

Článok VI. 

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1  Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú je 

zhotoviteľ povinný vystaviť a odoslať objednávateľovi nasledovne: 

a) celkovú cenu diela vo výške 25 450,- Eur (slovom: Dvadsaťpäťtisícštyristopäťdesiat Eur) 

za celý predmet zákazky podľa výsledku verejného obstarávania, 

b) zhotoviteľ je oprávnený faktúru vystaviť po odovzdaní celého predmetu zákazky. 

 

6. 2   Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

 

 označenie diela, číslo faktúry, ustanovenie zmluvy, ktoré  oprávňuje  fakturovať,  

deň  zdaniteľného  plnenia,  deň  vystavenia  a termín splatnosti faktúry, označenie 

peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu v mene 

Euro, meno osoby, ktorá faktúru vystavila, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

 

 

6.3   V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

6.4  Faktúra nesmie byť dodatočne opravovaná, upravovaná alebo dopĺňaná. V prípade 

takýchto dodatočných zásahov je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie. 
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Aj v tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 

plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

6.5   Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od ich vystavenia. Za zaplatenie sa považuje pripísanie 

príslušnej sumy na účet zhotoviteľa. 

 

 

Článok VII. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

7.1   Ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá dielo, prípadne jeho časť riadne a včas, zaväzuje sa 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. VI, ods. 

6.1 písm. a) za každý deň omeškania, a to do 15 dní od doručenia písomnej výzvy 

objednávateľa na zaplatenie. 

 

7.2  Ak objednávateľ nezaplatí splatnú cenu za zhotovenie diela alebo jeho časti na základe 

faktúry v lehote splatnosti dohodnutej v čl. VI, ods. 6.5, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neuhradenej faktúry za každý deň omeškania, a 

to do 15 dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na zaplatenie. 

 

 

 

Článok VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A ZÁRUKY 

 

8.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo určené v tejto zmluve je vytvorené podľa tejto zmluvy, 

má vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, je v súlade s technickými normami a v súlade s platným územným plánom 

zainteresovanej obce. 

 

8.2  Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo pri odovzdaní objednávateľovi, ako aj za 

chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci. 

 

8.3  Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktorých príčinou je nevhodnosť poskytnutých 

podkladov objednávateľom alebo jeho pokynov, ak objednávateľa na nevhodnosť 

materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov upozornil, ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na nevhodnosť upozornil 

objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

8.4   Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady odstrániť skryté 

chyby diela do 14 dní od uplatnenia požiadavky objednávateľa na odstránenie chyby, 

pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne písomne inak. 

 

8.5   Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby diela odstrániť po uplatnení oprávnenej reklamácie 

objednávateľom, ktorá bude uplatnená písomnou formou. 

 

 



5 
 
 

 

Článok IX.  

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

9.1  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ mešká so 
zhotovením alebo odovzdaním diela o viac ako 1 mesiac. 

 

9.2  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy až do zhotovenia diela; je však povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže 

ich výsledok použiť inak a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. 

 

9.3  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 

fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu. 

 

9.4  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas 

hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej 

primeranej lehote. 

 

9.5  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že je objednávateľ dlhšie ako 2 mesiace v 

omeškaní s poskytnutím potrebného spolupôsobenia. 

 

9.6  Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok zmluvnej strany na náhradu škody alebo nárok na 

zmluvnú pokutu. 

 

 

Článok X 

ZMENA ZÁVÄZKU 

 

10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu podmienok stanovených v 

tejto zmluve v prípadoch, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia údaje, podklady alebo 

požiadavky na vytvorenie diela rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy. 

 

 

Článok XI. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

11.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo výlučne pre účely vlastnej potreby. Jeho prípadné 

prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom 

zhotoviteľa. Pokiaľ objednávateľ umožní použiť dielo tretej osobe bez súhlasu zhotoviteľa, 

má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho 

použitia mal. 

 

11.2  Dielo zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia objednávateľom. 

 

11.3 Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju  

referenciu, prípadne časti technického riešenia na propagáciu svojej  odbornosti. 
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11.4 Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného  

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

 

11.5  Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú možné len písomnou formou po odsúhlasení obidvomi 

zmluvnými stranami. 

 

11.6  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise objednávateľ obdrží tri 

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 

11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídla 

objednávateľa a súčasne splnením odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, 

ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. dňom 

nasledujúcim po dni doručenia správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi 

ako prijímateľovi regionálneho príspevku. 

 

11.8  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli  a prehlasujú, že ich prejavy 

vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

 

V Lipanoch dňa .....................        V Lipanoch dňa ....................... 

  

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

Združenie obcí hornej Torysy    GEODET MK, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Šejirman       Ing. Miloš Kožuško 

Predseda združenia      Konateľ spoločnosti 


