
zmluva o dielo
(173142)

PÚ Čakajovce

v zmysle § 536 a nasl. zákona5L3/t991, Zb. Obchodného zákonnikav zneni neskorších
zmien a doplnkov

(ďalej len ako ,,Ztnluaa")

Čtanok t.
ZMLUVNE Srnar.rY

1,. Objednávateí: Obec Čakajovce
Čakajovce 58

951,43 Čakajovce
Ičo: oogo zsoz
DIČ:2021"062692
Čislo rittu: 0805 316 002, kód banky: 5600

IBAN : 3I(225600 0000 0008 0531 6002

zast&pená: Milan Greguš - starosta obce
www,cakajovce,sk

(d'ale] len ako ,,Objednáaateť")

2. Poskytovateí: SGS Assets s.í.o.

M.M. Hodžu 1072/9

974llBanská Bystrica
Tel.: 00421 48 41329 92

Ičo: st 268787 ,

DTČ:212O 659 409

E-mail: s gsAS@sgs-holding.com
Spoločnosť je zapísanáv Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sa Vložka číslo: 33368/5

zastítpená: Lukáš Můller - konateí
www.sgs-holding.com
(ďalej len ako,,Poskytoaateť")

Čtanot tI.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkoqých úprav
formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou (d'alej len

,,IPÚ") v časti katastrálrreho územia Čakajovce, obec Čakaiovce, okres Nitra.
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2.2.Yypracovanie a odovzdanie JPÚbude vykonané v súlade s nasledotrnými predpismi:
o Zákon SNR č. 330í1991Z. z. o pozemkoqých úpravách, usporiadaní pozemkového

vlasfuíctva, pozemkových iradoch, pozemkovom fonde a pozemkových
spoločensťv ách v zneni neskorších predpisov (d'alei len,, zákon' ),o Zákon NR SR č. 762Í1995 Z. z. o katastri nehnuteťností a ozápise vlasfuíckych
a iných práv k nehnuteínostiam v znetú neskorších predpisov (dáej len,,katastráIrry
zákott"),

o Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových
iprav 7 4.20.7 3.46.30 (ďalej len,, MN")

r Irré právne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené
predpisy,

2.3. V prípade že počas pbrenia zm7uvy nastanú zínerry prárrnych noriem a technických
predpisov, zhotoviteí je povirnrý ich pri spracovaní 1PÚ dofuZať.

2.4. Obvod projektu pozemkových úprav je zadefinovaný v Prí]ohe č. 1k tejto Zm7uve, kde je
graíické znázornetrje parciel, ktoré sú predmetom pozemkových úprav.

2.5. Správnym orgánom v dobe uzatvárania zmluvy je Okresný úrad Nitra, Pozemkový
a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, g4g 01 Nitra, zast&pený vedúcim odboru Ing. Juraj
Horákom.

Čhnok III.
TERMÍNY NA VYKONANIE DIELA

3.1. ZhotoviteÍ sa zavázuje zostaviť a predložiť na schválenie d,ielo uvedené v článku II. tejto
zmluvy v etapách uvedených v Prílolu č. 2 tejto Zmlavy a to v lehote dvoch rokov od
dáfumu nadobudnutia právoplafurosti rozhodnutia o povolení JPÚ v zmysle zákona.

3.2. Dielo je zhotoviteÍ povinný oďovzdať v analógovej a digitálnej forme v jednom
vyhotovení objednávateíovi a v dvoch vyhotoveniach správnemu orgánu.

3.3. Termín odovzdania príslušnej etapy je závisbý od spolupósobenia objednávateťa.
Objednávateí je povinný dodať zhotoviteíovi všetky potrebné doklady, najmá právoplafuré
rozhodnutia správneho orgánu, pre zhotovenie nasledujúcej etapy včas. Zhotoviteť nie je
v omeŠkaní s plrrením čiastkového termínu v rozsahu v akom bol v omeškaní s pbrením
svojich povinností objednávateÍ. Termín odovzdania príslušnej etapy je závislý od
Právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu predoštej etapy. V prípade odvolacieho
konania sa lehota odovzdania etapy predlžuje o dobu odvolacieho konania v správnom
konaní.

3.4. Dielo je dokončené, keď je schválené príslušným orgánom, tak aby bolo podkladom pre
zápis do katastra nehnuteťností.
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Čanot ry.
CENA ZA DIELO

4.1.Zmhlvné strany sa dohodli na cene 27 }}}€bezDPH v zmysle úspešného vyhodnotenia

súťaže podťa § l1Ť zákona ě.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zářonov. Zhotoviteť nie je platcom DPH. Ak sa áotoviteť stane platcom DPH,
cena27 000 € sa stane cenou s DPH.

4.2. práva a povinnosLt zo zm7uvy vypbývajtrce, móže Zhotoviteí postrlpiť na majetkovo

prepojenú spoločnosť, bez pteďchádzajúceho súhlasu ObjednávateÍa, avšak sjeho

písomným upozomením . Zmena je účinná od dňa doručenia takéhoto oznámenia.

ČtanokV.
PLAToBNE ponvrIExxy

5.1. objednávateí zaplati,zhotoviteíovi dohodnutú cenu za dielo v troch častiach na zák|ade

vystavených f aktťrr nasledovne :

a) prvá faktúra bude Objednávateťovi vystavená po odovzdani1,. etapy diela podía
článku III. tejto Zrcluvy,

b) druhá fakfura bude Objednávateíovi vystavená po odovzdaniz. etapy diela podÍa
článku III. tejto Zmluvy,

c) tretia faktúra bude Odednávateíovi vystavená po odovzdarúzávercčnej 3. etapy diela

podía článku III. tejto Zm7uvy.

5.2. Lehota splatrosti faktur je dohodnutá na 30 dní od prijatia Íaktury objednávateÍom.

Članok VI.

PORUŠENIE zMluvnrÝcrr PovINNoSTÍ

6.1. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch

dohodnutých v článku III. tejto zmluvy, ďaLej než v prípade časového poslrnu Úkonov

správneho orgánu vkonaní opozemkových úpravách, alebo vprípade potreby ztných

objektívnych dóvodov oddialenia dokončenia jednotlivých etáp a fakturačných celkov, je

možné lehofu primerane predlZiť po posúdení dóvodov a vzájomnej dohode. O predízení

lehoty na plrrenie uzavtiúčastúci zmluvy dodatok k zmluve.

Čhnok VII.
ODSTÚPENIE OD ZMLIMY

7.1. odstúpiť od tejto zmluvymožno v prípadoch stanovených zákonom a touto zmluvou.

7.2.7,mluvné strany majrl právo odstupiť od zmluvy, ak:

Strana 3 z 5



a) pííde k podstatrrému alebo opakovanému porušeniu ustanovení tejto zmhuvyjednou
zo zmluvných strán,
je zhotoviteÍ v omeškaní s odovzdaním diela viac ako 6 mesiacov z dóvodov na jeho
strane, pokiaÍ tieto nie sú spósobené vyššou mocou/ alebo nedostatočným
spolupósobením objednáv ateí a,

zhotoviteí koná v rozpote s ustanoveniami tejto zm7uvy,
objednávateí koná v rozpoíe s ustanoveniami tejto zm7avy.

7.3. V pípade odstupenia od zmluvy zhotoviteíom z dóvodov na strane objednávateía,
objednávateÍ zaplafr, zhotoviteíovi len za ukončené etapy. Zhotoviteí odovzdá
objednávateÍovi rozpracované dielo spolu so všetkými materiálmi, podkladmi a listinami
poskytrrutými alebo obstaranými pre potreby spracovanialPÚ,ktotýje predmetom zmluvy.

ČtanokvIII.
ZÁnUČNÁ DOBA NAZHOTOVENE DIELO

8.].. ZhotoviteÍ zodpovedá za vady diela podía príslušných ustanovení Obchodného
zákonníká.

8.2. ZhotoviteÍ sa zavázuje, že dielo bude zodpovedať podmienkam stanoveným v
predpisoch uvedených v článku II. teito zm7uvy.

8.3. ZhotoviteÍ sa zavázuje odstrániť vady diela ním spósobené a zistené sprárrnym orgánom
do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateía, alebo správneho orgánu
o zistených záv adách zhotoviteíovi.

8.4. Záruku uvedenú v bodoch 8.2. a 8.3. tejto zmluvy poskytuje.zhotoviteí na dobu 2 rokov
odo dňa odovzdania záverečnej etapy objednávateíovi.

Čtanok tX.
OCHRANA AUTORSICÝCH PRÁV

9Jl,. Zm7uvné strany prehlasujú, že dielo zhotovené v zmysle tejto Znrluvy je autorským
dielom ZhotoviteÍ a a vzťahujú sa naň ustanovenia zákona č. 185 / 2015 Z. z. Autorský zákon.

9.2. Zhotoviteí aj Objednávateť prehlasujú že sú upovedomený o znetú zákona č.122/2013
Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplrrení niektorých zákonov o ochrane
osobných údajov v znetúneskorších predpisov.

9.3. Vo vilzbe na zákon NR SR č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných írdajov v znení
neskorších predpisov zhotoviteí je íyzická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene
objednávateÍa. Pre účely ochrany osobných údajov pri spracovaní diela sa zhotoviteí v
zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona NR SR č.428/2002Z. z. o ochrane osobných údajov v

b)

c)

d)
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zrreiai neskorších predpisov považuje za sprostredkovateía, ktor"ý je oprávnený spracúvať
osobné úďaje účastíkov konania registra len v rozsahu určenom MN.

Óanok X.
ZÁVEnEČNE USTANOVENIA

10J1,. Zm7uva nadobúda platnosť a účirrrrosť dňom jej podpísania obidvoma zmlurmými
stranami.

10.2.Táto zrn7uvaje vyhotovená v štyroch exemplároch, zktotých si objednávateí ponechá
tri exempláre a zhotoviteí jeden exemplár.

10.3. Obsah zmluvy je možné zmeniť formou písomného dodatku podpísaného obidvomi
zmluvnými stranami.

10.4. Zmlurmé vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia prfulušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.

10.5. Zml,urrné strany uzavte:lt túto zmluvu slobodne, vážne, majúc spósobilosť na prá,rrne

úkony a súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom tozsahu, čo potvrdzujú svojimi
vlasfuroručnými podpismi zásfupcovia oboch strán.

V Čakajovci V Banskej Bystrici, dňa 19.01.2018

v zast. Milan Greguš, starosta
(Objednávateí)

............í..i,.:

SGS Assets s.r.o.

v zast.Ing. Lukáš Múller, konateí
(Poskytovateí)
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Prfloha č. 1
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