
 

Zmluva o dielo č. 2406/2020 

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. 

                                diel IX., § 536 – 565 

                                    
 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany: 

 
O b j e d n á v a t e ľ  :  obec Marhaň 

S í d l o   :  Marhaň 36 086 45 Marhaň 

Zastúpený   : 

Oprávnený rokovať 

o tech. a zmluv. vzťahoch :  starosta obce Jozef Kuziak 

Bankové spojenie               :   ………………………………………………………               

IČO                                 :  00322377 

Telefón   : 0903739322 

e-mail    :  podatelna@obecmarhan.sk 

 

 

Z h o t o v i t e ľ                 :  GEOTON s.r.o. 
S í d l o                              :  Veterná 6, 040 01 Košice 

Zastúpený                        :  Ing. Ján Nyárhidy 

Oprávnený rokovať  

o tech. a zmluv. vzťahoch  :  Ing. Ján Nyárhidy, tel. č. 0905 831 295 

Bankové spojenie            :  SK34 3100 0000 0043 5031 8105 Primabanka 

IČO                                     :  44217447 

DIČ    :  2022626551 

IČ DPH                            :  SK2022626551 

Zápis v OR                         :  OR OS Košice, odd. Sro., vl, č.21959/V 

 
Telefón   :  0905 831 295 

Fax    :   
e-mail    :  jan.nyarhidy@gmail.com 

       

 

                                                        u   z   a   t   v   o  r   i   l   i  

 

túto zmluvu o dielo na akciu „Marhaň – vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na 

pitnú vodu.“ 

 

Čl. II. 

Predmet  zmluvy: 

 
1. Predmetom tejto zmluvy sú vrtné práce 60m vrátane výstroje  

-     prieskum a posúdenie  

čerpacia skúška, hydrodynamické skúšky, geodetické zameranie, geometrický plan OP 

analýza vzoriek podzemnej vody – kvalita vody /uplný rozbor vody/ 

záverečná správa geologickej úlohy 
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2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizuje predmet plnenia tejto zmluvy 

uvedený v odst. 1 tohto článku zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite podľa príslušných 

ustanovení tejto zmluvy. 

 

3. Práce nad rámec uvedené v bode 1. budú schválené objednávateľom a budú riešené 

dodatkami k tejto zmluve. 

 

4. Predmet plnenia tejto zmluvy je dodaný protokolárnym odovzdaním objednávateľovi 

a objednávateľ je povinný riadne dokončené dielo od zhotoviteľa týmto spôsobom prevziať 

a zároveň prehlasuje, že má na dielo zabezpečené finančné zdroje a za prevzaté dielo 

riadne a včas zaplatí. 

 

 

Čl. III. 

Lehoty plnenia: 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo pre objednávateľa v zmysle 

predmetu plnenia tejto zmluvy v rozsahu a obsahu uvedenom v tejto zmluve v lehotách: 

 

a/ termín začatia prác:  dľa dohody                      

b/ termín ukončenia prác:   do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy                    

 

2. Dôvodom na zmenu termínu ukončenia zhotoveného diela zo strany zhotoviteľa je: 

                 a/ zmena rozsahu prác na diele, ktoré zmluvné strany nemohli v čase uzatvárania 

                     zmluvy predpokladať a ktoré nie sú zapríčinené zhotoviteľom, 

                 b/ živelné pohromy, prívalové dažde, 

                 c/ všeobecné štrajky, 

                 d/ zásah orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ, 

                 e/ prekážky, spôsobené treťou osobou, ktorým nemohol zhotoviteľ zabrániť, 

     f/ omeškanie odovzdania miesta vrtov  objednávateľom podľa ustanovení tejto  

        zmluvy, 

                g/ dočasné prerušenie vrtných prác z príčin na strane objednávateľa, 

 

V prípade vzniku týchto okolností sa termín ukončenia diela posunie o dobu     

zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností. 

 

 

Čl. IV. 

Cena predmetu diela: 

   
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu plnenia tejto  zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán podľa Zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení platných 

predpisov vo výške: 

 

Cena bez DPH .............................................................................    10130,0 €                     

                  DPH 20 % ....................................................................................     2026,00 €       

Cena vrátane DPH :                                                                        12156,00 € 

                                                                                                    

              



 3 

 

Čl. V. 

Financovanie a fakturovanie: 

 
 

1. Zhotoviteľ  bude vykonané práce fakturovať objednávateľovi po ukončení a prevzatí prác 

na diele na základe potvrdeného protokolu o vykonaných prácach zodpovedným 

pracovníkom objednávateľa.. 

 

2. V prípade zvýšenia ceny diela a zmeny termínov podľa ustanovení tejto  zmluvy o dielo sa 

dohodnú platobné podmienky na základe týchto skutočností dodatkom k zmluve o dielo. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra, ktorú  zhotoviteľ vystaví bude obsahovať také 

náležitosti, aby spĺňala funkciu daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 Zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

4. Objednávateľ  je povinný počas lehoty troch dní odo dňa predloženia faktúry sa k tejto 

vyjadriť. V prípade, že sa nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom faktúry súhlasí a je povinný 

ju uhradiť v lehote 14 dní. 

 

Čl. VI. 

Odovzdanie prieskumného miesta a spolupôsobenie zmluvných strán: 

 
1. Objednávateľ  sa zaväzuje odovzdať miesto pre vrtné práce tak, aby zhotoviteľ mohol 

bezpečne na ňom realizovať práce, a takisto sa zaväzuje zabezpečiť stráženie pracovného 

miesta, aby sa zabránilo odcudzeniu alebo poškodeniu majetku zhotoviteľa predmetného 

diela. 

 

2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní miesta: 

- prehlásenie, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne podzemné vedenia, okrem 

vytýčených. V prípade výskytu podzemných vedení objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 

súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých možno zmluvné dielo zhotoviť 

- povolenie vstupu na pozemok 

- situáciu vrtného miesta  

- vytýčenie vrtov 

 

3. Neodovzdanie vrtného miesta v dohodnutom termíne v dôsledku omeškania 

objednávateľom bude mať za následok posun termínu ukončenia diela uvedeného v čl. III., 

odst. 1, písm. b tejto zmluvy o dobu omeškania s odovzdaním miesta zo strany 

objednávateľa. 

  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov. Náklady 

súvisiace s opatreniami na zabezpečenie dodržiavania bezpečnostných a požiarnych 

predpisov v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú režijnými nákladmi 

zhotoviteľa zahrnutými v cene diela. 

Prípadné regresy a pokuty vyplývajúce z nedodržiavania týchto bezpečnostných 

a požiarnych predpisov hradí v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

   

5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi ukončený predmet plnenia tejto zmluvy protokolárne.  
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Čl. VII. 

Dodanie diela: 

 
1. Dielo je dodané protokolárnym odovzdaním objednávateľovi. Objednávateľ  je povinný 

riadne dokončené dielo od zhotoviteľa týmto spôsobom prevziať. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že protokolárnym prevzatím riadne dokončeného diela 

prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovenom diele okrem škôd 

spôsobených chybným plnením. 

 

Čl. VIII. 

S a n k c i e : 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie podmienok tejto zmluvy bude sankcionované 

nasledovne: 

                 a/ za omeškanie s plnením povinnosti uvedenej v čl. III. odst. 1, písm. b tejto zmluvy  

          môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu  vo výške 0,05 % z ceny  

                    diela za každý deň omeškania, 

      b/ za omeškanie so zaplatením faktúry môže zhotoviteľ požadovať od  objednávateľa  

         zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy  za každý deň  

  z  omeškania   po lehote splatnosti. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením úroku z omeškania nie sú dotknuté práva 

zmluvných strán na náhradu škody. 

 

Čl. IX. 

Kvalitatívne a dodacie podmienky: 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje rozsah a obsah predmetu plnenia tejto zmluvy 

v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym a dodacím podmienkam, stanovených príslušnými 

technickými normami /STN/. 

 

2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na práce záručnú dobu v dĺžke 12 mesiacov odo dňa 

jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. 

 

Čl. X. 

Osobitné ujednania: 
 

1.   Akékoľvek ujednania pozmeňujúce alebo doplňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné 

strany len vtedy, ak budú potvrdené písomne dodatkom k tejto zmluve. 

 

3. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného         

zákonníka č. 513/91 Z.  v znení následných noviel. 

 

3. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou rozhodnú sa v prvom rade 

rokovaním medzi zmluvnými stranami. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni 

štatutárnych zástupcov, môžu sa obrátiť s doriešením sporu na obchodný súd príslušný 

k miestu sídla odporcu. 
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4. Zhotoviteľ aj objednávateľ  majú právo na náhradu škody zavinenej neplnením povinností 

vyplývajúcich im z tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sú povinné držať ujednania tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov 

a súčastí vo vzťahu k tretím osobám ako dôverné, považujúce ich za obchodné tajomstvo, 

pod dôsledkami možného uplatňovania náhrady škody druhou zmluvnou stranou. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ  

a jeden zhotoviteľ. 

 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 

strán a účinnosť dom jej zverejnenia v súlade so zákonom.  

 

8. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby, 

e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.“ 

 

 

V Košiciach, dňa 30.6.2020   V obci Marhaň, dňa...................................... 

  

 Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 

 

 
 

 
 

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

                            

                    konateľ spoločnosti            starosta obce 


