
 

Zmluva o dielo 
uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článok – 1 ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Obec Ladomirová  
Sídlo:    Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová 
Zastúpený:   PhDr. Vladislav Cuper - starosta    
IČO:    00330671 
DIČ:    2020808757 
E – mail:    vladislav.cuper@gmail.com 
Web:   www.ladomirova.sk 

 

 
Zhotoviteľ :EuroGeo – CADaster s.r.o.  
Sídlo:   Czambelova 2, 040 01 Košice, 
  IČO:    36 771 902 
  DIČ:   2022377819 
  IČ DPH:                        SK2022377819 
  Telefón:                       0907595023 
  E – mail:    eurogeocadaster@eurogeocadaster.sk 
 Bankové spojenie:      Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:                      SK45 7500 0000 0040 2934 9554 

    
Konajúci :    Ing. Gergely Szabó, konateľ spoločnosti 
Zápis v OR:  Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 19771/V 

 
 

Článok II. - PREDMET ZMLUVY 
 

Názov predmetu zákazky: 

Obec Ladomirová – dobudovanie komunikácií 

 

Opis a rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je spracovanie mapového podkladu stavby Obec Ladomirová – dobudovanie 

komunikácií v predpokladanom rozsahu porealizačné zameranie SO: 

- Vetva A chodník novostavba  

- Vetva B chodník novostavba  

 

Článok III. - - CENA ZA PREDMET ZMLUVY 
 

Porealizačné zameranie SO; Vetva A chodník novostavba a Vetva B chodník novostavba. 

Cena bez DPH = 1000,00 € 

DPH = 200,00 €  

Cena s DPH = 1200,0 € (slovom: jedentisícdvesto Eur). 

 

Článok IV. - ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY 
 

Predmet zákazky bude odovzdaný obstarávateľovi v termíne do 10 dní odo dňa elektronicky (mailom) 

zaslanej výzvy obce na vykonanie porealizačného zamerania stavby (predpokladaný termín: rok 2023).  
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Článok V. - PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

Úhrada za vypracovanie predmetu zákazky bude vykonaná na základe doručenej faktúry podľa skutočne 

vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky v 

súlade so zmluvou o dielo. Doba splatnosti faktúry je60 kalendárnych dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi. Prijatím faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky zhotoviteľa. 

 

Článok VI. - NÁHRADA ŠKODY 

 Ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej 

strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností bolo spôsobené konaním 

poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná. Strana, ktorá 

porušuje svoju povinnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť povahu prekážky, pre ktorú si nebude 

plniť svoje povinnosti – inak vznikne poškodenej strane nárok na náhradu škody. 

 

Článok VII. - OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli 

žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné 

informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom konaní a počas 

realizácie diela nesprístupnia tretím osobám. Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov: V prípade, 

že niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť si svoje záväzky riadne a včas, alebo poruší svoje 

zmluvné povinnosti podstatným spôsobom má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť 

postupom podľa § 345 Obchodného zákonníka. 

 

Článok VIII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzavretie dodatku sa 

zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma 

zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z čoho sú dva rovnopisy pre objednávateľa a 

jeden pre zhotoviteľa. 

 

V ........................dňa .................2022.V Košiciach dňa 9.3.2022.  

 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................... 
PhDr. Vladislav Cuper            Szabó Gergely, Ing. 

Starosta obce Ladomirová     konateľ 

 


