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ZMLUVA O DIELO A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

 

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

v znení neskorších predpisov. 

 

„Technická asistencia, odborné poradenstvo a koordinácia projektu“ 
 

I. Zmluvné strany 

 

1.1 Identifikácia objednávateľa: 

Názov:          OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE      

Poštová adresa:         Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  

Štatutárny zástupca:    Peter Bollo, starosta obce  

IČO:         328 421  

DIČ:           

Kontaktné miesto:       Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  

Kontaktná osoba         Peter Bollo  

tel. č.:                          0915 891132  

e-mail:                        obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk  

  

 

 

1.2 Identifikácia zhotoviteľa: 

Názov:                       IRENA ZUBRICZKÁ - GEOTRON   

Poštová adresa:       JABLONOV NAD TURŇOU č. 315 

Štatutárny zástupca:  IRENA ZUBRICZKÁ 

IČO:       47 487 381     

DIČ:           

Kontaktné miesto:    JABLONOV NAD TURŇOU č. 315, 049 43    

Kontaktná osoba :    IRENA ZUBRICZKÁ, ING. SLAVOMÍR ZUBRICZKY 

tel. č.:                       0915 366 359 

e-mail:                      geotoronrv@gmail.com  

 

 

 

 

Preambula 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III 

tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť 

zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku V tejto zmluvy. Zmluvné strany vzájomne 

prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu.  
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II. Názov a druh diela 

       2.1 „Technická asistencia, odborné poradenstvo a koordinácia projektu“ 

 

III.  Predmet plnenia 

3.1 Predmetom zmluvy o dielo je technická asistencia, odborné poradenstvo 

a koordinácia pri spracovaní projektu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v rómskej 

osade Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava, kraj Košický. 

3.2 Zhotoviteľ poskytne súčinnosť a podporu v rámci jednotlivých etáp súvisiacich 

s vyhotovením projektu JPÚ: 

 

- predstavenie projektu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ), vysvetlenie 

základných pojmov, zásad a postupov pri JPU, definovanie záujmového územia, tlač 

máp, príprava zoznamov parciel – vlastníctvo Obce Krásnohorské Podhradie, SPF – 

návrh možností  riešenia, zámena a náhradné pozemky 

- príprava, spracovanie podkladov, súčinnosť pre podanie žiadosti a získanie finančných 

prostriedkov pre JPU v rómskej osade Krásnohorské Podhradie,  

- príprava podkladov pre prieskum trhu, súčinnosť pri výbere dodávateľa, definovanie 

rozsahu zákazky, príprava harmonogramu prác 

- súčinnosť pri realizácii projektu, sprostredkovanie komunikácie medzi Obcou 

Krásnohorské Podhradie a zhotoviteľom projektu JPU,  účasť na jednaniach 

s Okresným úradom Rožňava, pozemkovým a lesným odborom a zhotoviteľom (na 

základe splnomocnenia od Obce Krásnohorské Podhradie) 

- koordinácia stretnutí s vlastníkmi a užívateľmi, účasť na stretnutiach, vysvetlenie 

projektu JPÚ pre vlastníkov a užívateľov pozemkov v obvode projektu JPÚ a 

zástupcov Obce Krásnohorské Podhradie (poslancov obecného zastupiteľstva) 

- koordinácia jednaní v priebehu zhotovovania projektu, podávanie informácií 

o priebehu prác pre zástupcov obce Krásnohorské Podhradie (starosta, obecné 

zastupiteľstvo) 

- účasť pri preberaní zákazky 

 

IV.  Čas plnenia 

4.1   Zhotoviteľ  sa zaväzuje že technickú asistenciu, odborné poradenstvo a koordináciu  

pri spracovaní (JPÚ) v rozsahu uvedenom v Čl. III poskytne nasledovne: 

 

4.2   Zahájenie poskytnutia služby – dňom podpisu zmluvy o poskytnutí služby. 

 

4.3   Ukončenie poskytnutia služby do 30.12.2014. 

 

4.4  V prípade, že služby nebude možné poskytnúť v termíne dohodnutom vo vyššie 

uvedenom bode tejto zmluvy, je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení 
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dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy 

dodatok k zmluve. 

 

V. Cena za služby 

5.1 Cena za dielo bola stanovená na základe cenovej ponuky zaslanej do výberového 

konania. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

5.2  Zmluvné strany sa dohodli na cene, ktorá bola uvedená v cenovej ponuke v celkovej 

výške: 

6 799,00  EUR bez DPH 

slovom: šesťtisícsedemstodeväťdesiatdeväť 

5.3  V prípade že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového alebo  

konštrukčného charakteru alebo prác nad rámec vydefinovaným v Čl. III, t.j. proti 

pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť vopred zaznamenané a budú riešené v 

dodatku k zmluvnej cene. 

5.4  Práce nad rámec vydefinovaných v Čl. III môžu  byť vykonané  až po podpísaní 

dodatku k tejto  zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený  inak ako je 

dohodnuté  v tejto zmluve alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada. 

5.5  Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomne príkazu objednávateľa 

alebo odchylne od súpisu prác uvedených v Čl. III a dojednaných zmluvných 

podmienok objednávateľ neuhradí. 

 

VI. Platobné podmienky 

 

6.1 Spôsob fakturácie: Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť služby a fakturovať v súlade a v  

zmysle Čl. III tejto zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry postupne a v termínoch podľa plnenia 

jednotlivých etáp tejto zmluvy. 

6.3 Objednávateľ neposkytne  zálohové platby  na dielo 

6.4 Lehota  splatnosti  faktúry medzi  objednávateľom a zhotoviteľom je stanovená na 14 

dní odo dňa vystavenia faktúry. 

6.5 Zhotoviteľ  predloží objednávateľovi originál faktúry  v dvoch vyhotoveniach 

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

doby realizácie daného predmetu zmlúv. 
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VII. Zmluvné pokuty 

7.1 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. 

7.2  Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodol úrok z omeškania 

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

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

 

8.1  Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byt' písomný a 

podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany ktorá ho prejavila. 

8.2 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. 

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

8.4 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. 

8.5 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. 

8.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých objednávateľ obdrží 

tri a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. 

8.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami Na 

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

 

 

    Krásnohorskom Podhradí                  1.10.2014  

V ................................................ dňa  ........................... 

 

 

 

 

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

  objednávateľ                zhotoviteľ 


