
Geodézia Žilina, akciová spoločnosť 

ZMLUVA O DIELO č. hl.l lo'(1 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Objednávateľ:.. O.ML.. kS. £1: J <*>.k?.. adresa: . J á X L - J ^ A t ^ l i Í £ . . . 
Č.OP: : ,tel.: Q . 3 ^ X . . t ó . ^ . . Ä ^ f..$.^,^>.U...).... 

Zhotoviteľ: Geodézia Žilina, a. s., Hollého 7, 010 50 Žilina, 
IČO 31562388, DRČ 31562388/694. Obchodný register: OS Žilina, oddiel Sa, vl. 87/L 

Za vykonanie prác zodpovedá prevádzka č.204. v Lipt Mikuláši, teI/fax5523192/5522637, e-mail:lmikulas@geodezia.sk 
V Ružomberku: tel / 044 432 1775 

Článok 1 - PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve geodetické pracej tom
to rozsahu: ľB.e.LQ.tuz.li^p. á:. UlJĽfes2.£.Q ^.v. o2.d.p^.M.., ^Stm...ct/.... 

h.ťOjM^.^ >..k.QLiQ. — yiA\J.KL.ľh$V.Ac*: P.n ť.O.ttfft.ľv. 
l.:.&...:...l£..> V. )^,U...:.X.>..M?mM. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Článok 2 - TERMÍN PLNENIA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 1 tejto zmluvy v termíne do 3®....~..(p...T...^:{? 17 

Článok 3 - CENA DIELA 

3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky a podľa cenníka prác 
odhadom / dohodou*. 

Kalkulácia: .gsp..a.£ y.M c i^. .€ ÍP..%.....Q>£Ď. 

3.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zajohu na účel plnenia predmetu zmluvy vo výške minimálne 60 % z predpoklada
nej ceny diela. , ^ <£r 

3.3 Celková cena za dielo je ...Dh.r̂ . ~7ľ..._<Sk: Objednávateľ zaplatil zhotoviteľovi zálohu vo výške Sk. 
3.4 Ak dôjde v priebehu realizácie diela k zmene rozsahu prác, cena bude upravená zmenou počtu merných jednotiek pri 

zachovaní pôvodnej jednotkovej ceny za mernú jednotku. Zmena celkovej ceny diela musí byť potvrdená písomne. 
3.5 Zhotoviteľ bude faktúrovať celkovú cenu diela po jeho vyhotovení. Dielo bude odovzdané objednávateľovi po jeho za

platení. 
Článok 4 - POVINNOSTI ZHOTOYTTEĽA A OBJEDNÁVATEĽA 

4.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v článku 1 tejto zmluvy v dohodnutej lehote 
a dohodnutom rozsahu v J., vyhotoveniach. 

4.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklad)7 týkajúce sa vyhotovenia diela, ktoré má k dispozícii. 
4.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo cenu, uvedenú v článku 3.3 zmluvy 

najneskôr do 14 dní po doručení faktúry, vždy však pred prevzatím prác. 

Článok 5 - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

5.1 Objednávateľ i zhotoviteľ môžu od zmluvy odstúpiť iba písomnou formou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Účinnosť 
výpovede na odstúpenie od zmluvy je zo strany objednávateľa i zhotoviteľa okamžitá. Pokiaľ od zmluvy odstúpi 
objednávateľ, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi práce na diele, ktoré do doby odstúpenia od zmluvy vykonal. 

Článok 6 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Zmeny tejto zmluvy sú možné len písomnou dohodou zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplá
roch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom 
rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

Obec Ľtptovsi 
PSČ: 034 74 č. t. 
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